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Útdráttur 

 

Ritgerðin er lokaverkefni til BA-gráðu í félagsfræði við Háskóla Íslands. Fjallað verður um 

áhrif menntunar á afbrot einstaklinga, félags-og menntunarlegan bakgrunn fanga ásamt því að 

áhrif menntunar á fanga í fangelsum verða skoðuð og afbrotatíðni þeirra þegar afplánun lýkur. 

Fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á sterk tengsl menntunar og afbrota ásamt lægri ítrekunartíðni 

fanga sem mennta sig í fangelsum miðað við þá sem gera það ekki. Í ritgerðinni verða einnig 

menntunarmöguleikar fanga skoðaðir með sérstakri áherslu á Ísland annars vegar og 

möguleikum á frekari notkun tölva og internetsins við nám. Fjallað er um þessi málefni út frá 

ólíkum kenningum og sjónarhornum innan félags-og afbrotafræðinnar. Niðurstöður sýna að 

skortur á menntun eða erfiðleikar í menntakerfinu er algengur áhrifavaldur þegar einstaklingar 

leiðast út í afbrot auk þess sem fyrri rannsóknir hafa staðfest betrunaráhrif menntunar í 

fangelsum. 
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1 Inngangur 

Umræður um fanga og fangelsismál hafa sprottið upp nokkuð reglulega í samfélaginu. 

Umræðurnar hafa oft verið af neikvæðum meiði en mörgum þykja refsidómar hérlendis vera 

of vægir (Ágústa Edda Björnsdóttir og Helgi Gunnlaugsson, 2010).  Þegar fólk hugsar um 

fangelsi, kemur líklegast orðið refsing fyrst upp í hugann. Fangelsi sé staður til að aðskilja og 

refsa þeim einstaklingum sem brotið hafa af sér í samfélaginu. Fæstir hugsa þó út í það að 

flestir þeirra einstaklinga sem sitja í fangelsum, munu snúa aftur út í samfélagið. Samkvæmt 

skýrslu Sameinuðu þjóðanna sitja rúmlega 9 milljón manns í fangelsum heimsins og þessi 

fjöldi fer hratt vaxandi (Muñoz, 2009). 

 Kostnaðurinn við að reka fangelsi getur verið afar þungbær skattgreiðendum þar sem 

sumir einstaklingar eru fangelsaðir aftur og aftur. Mikilvægt er að einhver betrun eigi sér stað 

innan fangelsanna til þess að fangar komi endurhæfðir í samfélagið og aðlagist því á ný 

(Reuss, 2002). Meginþorri fanga í fangelsum heimsins er lítið menntaður en sterk tengsl eru á 

milli menntunar og afbrota. Í ljósi fyrri rannsókna er menntun  í fangelsum talin hafa mikil 

betrunaráhrif á fanga. Hún þykir beina föngum að hamingjusamara lífi ásamt því sem hún 

bætir þann skort á menntun og félagsfærni sem margir þeirra glíma við þegar í fangelsið er 

komið (Reuss, 2002). Menntun hefur einnig þau áhrif að fangar snúa síður aftur í fangelsi eftir 

að afplánun lýkur (Vacca, 2004).       

 Áhugi minn á afbrotafræði hefur farið vaxandi undanfarin ár og er það ástæðan fyrir 

því að ég valdi að fara í félagsfræði við Háskóla Íslands.  Ég hafði því virkilega gaman að 

áföngunum um afbrotafræði og félagsfræði frávikshegðunar. 

 Hugmyndin að þessari ritgerð varð til út frá hugleiðingum mínum um fanga og 

menntun er ég fletti í gegnum fangablað Verndar. Í blaðinu birtist viðtal við Ágúst Þór 

Árnason, aðjúnkt við Háskólann á Akureyri.  Hann sagði frá tveimur föngum sem hófu 

fjarnám við Háskóla Akureyrar og stóðu sig afar vel þrátt fyrir fjarlægð og að geta ekki mætt í 

fyrirlestra (Hreinn S. Hákonarson, 2012). Þessi grein vakti hjá mér áhuga á að komast að hver 

staða fanga væri í sambandi við menntun, hérlendis jafnt og úti í heimi. Ég ákvað að rannsaka 

félagslegan bakgrunn þeirra, menntunarstig og reyna að varpa ljósi á hvort fylgni eða tengsl 

væru á milli menntunar og afbrota.  

 Ég mun notast við ýmsar heimildir, bæði erlendar og innlendar rannsóknir og greinar. 

Má sérstaklega nefna norrænar skýrslur á borð við Education in Nordic Prisons sem er skýrsla 

um menntunarmál fanga á Norðurlöndunum og Nordic Prison Education, skýrslu 

Menntamálaráðuneytisins um Stefnumótun í menntunarmálum á Íslandi og rannsókn Boga 
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Ragnarssonar og Helga Gunnlaugssonar á menntun, menntunarbakgrunni og námsáhuga 

íslenskra fanga svo nokkuð sé nefnt.  

 Í þessari heimildaritgerð mun ég varpa upp tveimur spurningum sem ég mun leitast 

við að svara: Hver er menntunar- og félagslegur bakgrunnur fanga og hver betrunaráhrif 

menntunar í fangelsum eru í sambandi við líðan og síbrotatíðni eftir að afplánun lýkur. Í 

fyrstu mun ég fjalla almennt um menntun og áhrif menntunar á afbrot. Síðan mun ég draga 

upp kenningarlega umfjöllun um tengsl menntunar og afbrota útfrá þremur kenningum 

afbrotafræðinnar. Verða kenningar um félagsnám, félagslegt taumhald og lífsskeiðskenningar 

sérstaklega skoðaðar. Síðan verður fjallað um fanga og félagslegan og menntunarlegan 

bakgrunn þeirra útfrá erlendum rannsóknum og greinum. Þar á eftir verður fjallað um 

menntun í fangelsum, áhrif, betrun og afbrotatíðni eftir að afplánun lýkur. Í síðasta kaflanum 

verður fjallað sérstaklega um Ísland, menntun fanga og menntunaraðstæður í fangelsum 

hérlendis, notkun tölva og internetsins ásamt því hvort fangelsi eigi að vera staður refsinga 

eða betrunar. 
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2 Menntun 

Samkvæmt Mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna (1999) telst menntun til mannréttinda 

í sjálfu sér og er álitin afar mikilvægur þáttur í nútímasamfélögum heimsins. Telst hún vera 

grunnur að því að fólk fái notið þeirra samfélagslegu gæða sem eru í boði í kringum okkur. 

Þau gæði geta verið efnahagsleg, félagsleg eða menningarleg. Menntun getur einnig hjálpað 

einstaklingum að brjótast út úr fátækt og hún veitir fólki tækifæri til að taka virkan þátt í 

þjóðfélaginu. Stjórnvöldum ber því félagsleg skylda til þess að bjóða þegnum sínum upp á 

fjölbreytta og gjaldfrjálsa menntun, óháða kyni, aldri, kynþætti, þjóðerni eða tungumáli, 

jafnframt því sem einstaklingar hafi greiðan aðgang að menntakerfinu sjálfu 

(Mannréttindaskrifstofa Íslands, e. d.). Þeir sem hafa aflað sér frekari menntunar eru taldir 

líklegri til langlífis, eru betur tengdir samfélaginu ásamt því sem þeir sýna frekar fram á 

lífsánægju en aðrir (OECD, 2012). Með því að mennta sig er einstaklingur því að fjárfesta í 

framtíð sinni, sem að öllum líkindum kemur honum til góða og þá sérstaklega ungu fólki með 

lífið framundan (Bogi Ragnarsson og Helgi Gunnlaugsson, 2007). 

 Menntun gerir börnum sérstaklega kleift að þróa hæfileika sína og öðlast þá 

þekkingu og færni sem að öllum líkindum, nýtist þeim seinna á lífsleiðinni. Geta þeirra til 

samskipta og sambandsmyndana, frekari menntunar- og atvinnumöguleika í framtíðinni, er 

afar háð þeim hæfileikum sem þau þróa með sér á meðan skólagöngu þeirra stendur (Hansen, 

2003). Í nútímasamfélögum fara lífsbrautir (e. trajectory) einstaklinga, ásamt mögulegri 

þátttöku þeirra í glæpum, mikið eftir menntunarreynslu. Eftir að skólinn varð aðal 

mótunaraðili barna, þá hefur stærra hlutverks formlegrar menntunar haft ýmis áhrif. 

Efnhagsleg framvinda hefur orðið háðari þekkingu sem er einungis kennd í skólum. Því eru 

þeir sem flosna úr skóla útundan hvað það varðar. Menntun er því afar mikilvæg í lífi 

einstaklinga, en menntun getur haft bein eða óbein áhrif á afbrot. Fyrri rannsóknir hafa bent á 

að þeim sem hefur gengið vel í skóla, hafa jákvæð viðhorf gagnvart skólanum og fengið góðar 

einkunnir, eru ólíklegri til að fremja afbrot sem unglingar eða á fullorðinsárum. Aðrar 

rannsóknir hafa sýnt fram á að nemendur sem áttu við hegðunarvanda, var vísað úr skóla 

tímabundið eða til frambúðar, eru líklegri til að fremja glæpi á fullorðinsárum (Arum, 2002). 

2.1 Tengsl menntunar og afbrota 

Ýmsar rannsóknir hafa greint frá sterkum tengslum á milli menntunar og afbrota en menntun 

getur dregið úr afbrotatíðni einstaklinga. Rannsóknir hafa bent á að glæpum fari fjölgandi  

meðal atvinnulausra en fækkandi meðal þeirra sem hafa atvinnu. Menntun eykur líkur á að 

einstaklingar fái góða atvinnu og sómasamleg laun og getur slíkur ávinningur því vegið meira 
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en áhættan sem fylgir því að fremja afbrot. Afbrot krefjast ákveðins tíma sem fer í að fremja 

þau en slíkur tími getur þá ekki verið notaður til uppbyggilegra athafna eins og að vera í 

vinnu. Það getur verið langur tími sem fer í að skipuleggja glæp og velja fórnarlambið, fela 

sig fyrir laganna vörðum sem ef til vill endar með fangelsisdómi. Tíminn sem fer í að sitja í 

fangelsi er því dýrmætari fyrir þá sem hafa haft góða atvinnu. Menntun getur skipt máli í 

ávinningi glæpa en þau verða ekki eins aðlaðandi. Menntun getur einnig haft áhrif hvort fólk 

verði áhættusækið eða fari eftir löglegum leiðum til að afla sér fjár. Skólaumhverfið sjálft 

getur einnig haft áhrif á hvernig fólk kynnist og umgengst en jafningjar geta verið áhrifaríkir á 

unglingsárunum. Þeir einstaklingar sem eru í skóla og eiga sína vini þar eru því ólíklegri til að 

stunda afbrot en jafnaldrar þeirra sem ekki eru í skóla (Lochner, 2007). 

 Tengsl eru á milli námserfiðleika og afbrota á unglingsárum. Þessi tengsl eru hin sömu 

fyrir drengi og stúlkur, en þeir einstaklingar sem glíma við námserfiðleika eru líklegri til að 

brjóta oftar af sér, fremjar frekar ofbeldisfyllri og alvarlegri brot og stunda lengur 

frávikshegðun en þeir unglingar sem eru í námi. Námserfiðleikar geta stuðlað að færri 

tækifærum síðar á lífsleiðinni sem síðan geta leitt til langvarandi afbrotahegðunar (Juvenile 

Justice Educational Enhancement Program, 2003). Lítil menntun er því talin tengjast mörgum 

brotaflokkum nema hvítflibbabrotum (e. white collar crimes) en sá brotaflokkur er frekar 

tengdur vel menntuðum einstaklingum í viðskiptageiranum (Lochner, 2007).  

 Margar rannsóknir hafa bent á tengsl á milli afbrota og síbrotahneigðar (e. recidivism) 

við námsárangur einstaklinga. Rannsókn Adult Literacy Survey sem framkvæmd var 

alþjóðlega, sýndi fram á að einungis 51% fanga höfðu lokið framhaldsskóla miðað við 76% í 

samfélögum heimsins. Ole-Johan Eikeland og Terje Manger fundu einnig út að 51% fanga í 

Noregi, höfðu einungis lokið þriðjungi framhaldsskólamenntunar. Einnig höfðu einungis 35% 

fanga undir 25 ára aldri, lokið einstökum áföngum í framhaldsskóla. Til samanburðar höfðu 

74% einstaklinga úr samfélaginu lokið framhaldsskóla. Óháð aldri, hafa margir fanga átt í 

vanda vegna vímuefnamisnotkunar og geðsjúkdóma sem getur haft veruleg áhrif á skrif- og 

lestrarfærni þeirra. Fangar sem hættu snemma í námi og eru með lélega námsfærni, hafa oft 

sýnt merki um langvarandi og varanleg neikvæð viðhorf gagnvart skólakerfinu sem komu 

fram á unga aldri. Vegna þess hafi þeir haft neikvæð viðhorf gagnvart menntun þar til í 

fangelsið er komið. Þessir einstaklingar eru oft kallaðir hefðbundnir ómenntaðir einstaklingar 

sem hafa sýnt andfélagslega frávikshegðun (Manger, Eikeland, Asbjørnsen, Langelid, 2006). 

 Rannsóknir á tengslum menntunar og afbrota í fylkjum Bandaríkjanna hafa bent á að 

afbrotatíðni hækkar eftir því sem menntunarhlutfall innan fylkjanna lækkar. Þær niðurstöður 
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styðja tengslin á milli menntunar og afbrotatíðni og vegna þessa er mikilvægt að styrkja nám, 

námsaðstæður og námsframboð í fangelsum (Bogi Ragnarsson og Helgi Gunnlaugsson, 

2007). Til eru þó ýmsar skoðanir á áhrifum menntunar á afbrot. Bent hefur verið á að eldri 

rannsóknir sem hafa verið gerðar um þetta málefni séu fátæklegar að því leyti að fangar sem 

hefja menntun innan veggja fangelsisins eru að öllum líkindum öðruvísi en þeir sem vilja ekki 

mennta sig ásamt því sem lítil eftirfylgni með föngunum hefur verið til staðar. Þrátt fyrir það 

hafa aðferðarfræðilegri réttari rannsóknir verið gerðar og hafa yfirvöld í mörgum löndum séð 

mikilvægi þess að láta framkvæma gildar og áreiðanlegar rannsóknir sem geta svarað því 

hvort að menntun í fangelsum sé til bóta eða ekki (Manger, Eikeland og Asbjørnsen, 2009). 

Þrátt fyrir ýmsa annmarka er ljóst að menntun einstaklinga er til mikilla hagsbóta fyrir 

samfélagið í heild. Ein rannsókn hefur bent á það að við 1% aukningu í útskriftum úr 

menntaskólum Bandaríkjanna sparist, nálægt 2 milljörðum bandaríkjadala í lægri kostnaði 

vegna færri afbrota (Lochner, 2007).  

 Samkvæmt gögnum frá Menntamálaráðuneyti Bandaríkjanna (U.S. Department of 

Education) hafa 82% fanga í fangelsum þar í landi ekki útskrifast úr menntaskóla (e. 

highschool). Það mætti eflaust rekja til þess að ungt fólk sem stendur sig verr en aðrir í skóla 

og hættir, er 3,5 sinnum líklegri til að vera handteknir en aðrir menntaskólanemar. Þegar 

menntunarstigið hækkar, þá fremja einstaklingar færri glæpi vegna betri atvinnumöguleika og 

nánari tengsla við samfélagið. Jákvæðari viðhorf til skóla hafa einnig neikvæð áhrif á tíðni 

glæpa. Því er afar líklegt að með því að auka menntun ungs fólks í fangelsum, geti það bætt 

félagsauð þeirra og leitt til heilbrigðari skoðana til skóla, vinnu og samskipta eftir að afplánun 

lýkur (Juvenile Justice Educational Enhancement Program, 2003). 

Af þessu mætti draga þá ályktun að menntun sé afar mikilvæg einstaklingum og getu þeirra til 

að taka þátt í samfélaginu á heilbrigðan og uppbyggilegan hátt. 
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3 Kenningarleg umfjöllun 

Sjónarhorn innan afbrotafræðinnar eru afar ólík í nálgun þeirra á viðfangsefnið hverju sinni. 

Hvert sjónarhorn hefur sína skýringu á eðli afbrota og hvað best sé að gera til að stemma 

stigum við þeim (Helgi Gunnlaugsson, 2008). Þau sjónarhorn eru samskiptasjónarhornið með 

félagsnámskenningar, félagslegt taumhald og stimplun og þróunarkenningar, með  

lífsskeiðskenningar og kenningar um dulda eiginleika.  

3.1 Samskiptasjónarhornið 

Samskiptasjónarhorninu (e. interactionist view) má í grófum dráttum skipta í þrennt. Í fyrsta 

lagi er lögð áhersla á að afbrot séu lært atferli í nánum samskiptum við jafningjahópinn eins 

og kenningar um félagsnám fjalla um. Í öðru lagi kenningar um félagslegt taumhald sem fjalla 

um óformleg tengsl einstaklingsins við sitt nánasta félagslega umhverfi. Að lokum eru það 

kenningar um stimplun. Stimplunarkenningar snúast um hvernig samfélagið stimplar 

einstaklinginn sem frávik eftir hann fremur afbrot (Helgi Gunnlaugsson, 2008). Í þessari 

ritgerð verður fjallað um fyrri kenningarnar tvær. Þær gefa að mínu mati, bestu mynd á tengsl 

einstaklingsins við skólaumhverfið og hvernig einstaklinga hann þarafleiðandi umgengst 

ásamt mótunaráhrifum skólakerfisins á einstaklinga.  

3.1.1 Félagsnámskenningar 

Félagsnámskenningar (e. social learning) felast í stuttu máli í því að afbrotahegðan sé lært 

atferli í nánum samskiptum við jafningjahópinn. Kenningar um félagsnám felast í því að 

ýmsum aðferðum til að fremja afbrot sé miðlað áfram í samskiptum en einnig í hugmyndum 

til réttlætingar á þeim og aðferðum til að eyða sektarkennd. Til dæmis má nefna 

fíkniefnaneyslu eða innbrot en þau krefjast lágmarkskunnáttu, mikilvægara er þó að geta 

réttlætt slíka hegðun fyrir sjálfum sér og öðrum (Helgi Gunnlaugsson, 2008). Matza og Sykes 

(1957) lögðu áherslu á að flestir afbrotamenn þekki og virði almenn viðurkennd gildi og 

viðmið samfélagsins en þeir læra að afneita þeim þegar þess þarf við ákveðnar aðstæður. 

Afbrotamenn eru ekki neyddir eða frjálsir til ólöglegra eða löglegra athafna, heldur flakka þeir 

þar á milli (e. drift) eftir aðstæðum. 

 Í flokki félagsnámskenninganna komu Edwin Sutherland og Donald R. Cressey (1970) 

með kenningu sína um ólík félagstengsl (e. differential association). Helstu forsendur þeirrar 

kenningar eru þær að glæpsamleg hegðun sé lærð af öðrum einstaklingum eða nánum hópum 

sem aðhyllast frávikshegðun rétt eins og einstaklingar læra að lesa og skrifa. Aðrar kenningar 

á borð við mismunandi styrkingu (e. differential reinforcement) gefa til kynna jafnvægið á 
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milli verðlauna og refsinga sem fylgja ákveðinni hegðun. Hvort einstaklingar haldi áfram eða 

hætti að fremja ákveðna hegðun á borð við frávikshegðun, fer eftir fyrri, núverandi og 

viðbúnum verðlaunum og refsingum í framtíðinni í kjölfar afbrotsins. Eftir því sem hegðun 

sem einkennist af glæpum verður viðurkenndari eða ábatameiri, því líklegra er að 

einstaklingurinn endurtaki slíka hegðun síðar meir. Hermun (e. imitation) vísar til þeirra 

athafna sem einstaklingur tekur beint eða óbeint eftir öðrum einstaklingum. Það fer eftir 

einkennum einstaklingsins sem framkvæmir atferlið, tegund og afleiðingar hegðunar þess sem 

horft var á, hvort  einstaklingurinn sem var áhorfandi hermir eftir (Akers og Jensen, 2011). 

3.1.2 Kenningar um félagslegt taumhald 

Kenning Travis Hirschi (1969) um félagslegt taumhald (e. social control theory), gefur til 

kynna að frávikshegðun sé mönnum viðbúin en vegna tengsla okkar við samfélagið og 

hefðbundnar stofnanir þess, leiðist fáir einstaklingar út í slíka hegðun. Hinsvegar geta þessi 

tengsl ýmist veikst eða rofnað en þá geta einstaklingar einmitt leiðst út í glæpi. Frávikshegðun 

er skilgreind sem athafnir eða gjörðir sem manneskja fremur og leiða af sér refsingu frá 

ráðandi öflum samfélagsins. Þar sem frávikshegðun er talin út frá þessu sjónarhorni viðbúin 

mönnum þá skiptir hlýðni einstaklingsins við gildi samfélagsins miklu máli. Hlýðnin mótast 

af félagsmótun sem er mótun sambands á milli einstaklings og samfélags. Hirschi (1969) taldi 

æskuna vera mikilvægasta aldursskeiðið sem ræður því hvort einstaklingar leiðast af braut 

hefðbundinna viðmiða samfélagsins. Það samband myndast af fjórum þáttum sem eru 

tilfinningatengsl, skuldbinding, þátttaka og viðhorf. Því sterkari sem þessir þættir eru, því 

minni líkur eru á að einstaklingur fremji frávikshegðun. 

 Geðtengsl (e. attachment) vísa til þeirra tengsla sem ungviði mynda við fjölskyldu 

sína. Fjölskylduumhverfið er uppspretta tengsla vegna þess að foreldrar eru fyrirmyndir barna 

sinna og kenna þeim félagslega samþykkta hegðun. Ef fjölskylduböndin eru traust elur það af 

sér félagslega samþykkta hegðun. Losaraleg tengsl draga hinsvegar úr þeim eiginleikum og 

plægja akurinn fyrir fráviksatferli. Þessi tengsl eiga líka við um tengsl þeirra við skólakerfið. 

 Skuldbinding (e. commitment) tengist þeim markmiðum einstaklingsins að stunda 

nám og hafa atvinnu. Ef einstaklingurinn stundar frávikshegðun, tapar hann frekar þessari 

stöðu. Því meiri skyldum sem einstaklingurinn gegnir, því ólíklegra er að hann fórni þeim og 

fremji afbrot. Þeir sem fremja afbrot, hafa oft litlu að tapa og því lítið sem stöðvar þá í þeim 

efnum. Því eru þeir sem hafa markmið eins og að stunda nám, ólíklegri til að fremja afbrot 

vegna þess að þá hafa þeir miklu að tapa og vilja ekki líta illa út meðal foreldra, kennara og 
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vina. Á fullorðinsárum myndi slíkt ógna hjónabandi eða atvinnu (Wiatrowski, Griswold og 

Roberts, 1981); (Pratt, Franklin og Gau, 2011).      

 Þátttaka (e. involvement) er það nefnt þegar einstaklingurinn tekur þátt í hefðbundnum 

athöfnum sem leiða til félagslegrar velgengni og til ákveðinnar stöðu í samfélaginu. Miklu 

máli skiptir hvort einstaklingurinn tekur þátt í félagslega samþykktum athöfnum og hafi skýr 

framtíðarmarkmið. Geri hann það, er ólíklegra að hann sýni frávikshegðun (Wiatrowski, 

Griswold og Roberts, 1981). Ungt fólk sem stundar skólalífið af alúð, er því ólíklegra til að 

fremja skemmdarverk, stela og neyta eiturlyfja (Pratt, Franklin og Gau, 2011).  

 Viðhorf (e. belief) eru viðurkenning á siðferðislegum gildum samfélagsins. Þetta 

hugtak er mikilvægt í sambandi við kenninguna um félagslegt taumhald þar sem 

einstaklingnum finnst hann ekki þurfa að fara eftir reglum samfélagsins og því brýtur hann 

þær reglur frekar. Þótt einstaklingar sem sýna frávikshegðun þekki þessi viðmið samfélagsins 

sem flestir fara eftir, þá viðurkenna þeir ekki viðmiðin vegna veikra tengsla þeirra við ríkjandi 

samfélagsskipan. Það gæti verið til dæmis með að skrópa í skólanum og þeir kjósa frekar að 

neyta eiturlyfja og slæpast (Wiatrowski, Griswold og Roberts, 1981); (Pratt, Franklin og Gau, 

2011).  

 Hið áhugaverða við kenningu Hirschis er að hið félagslega taumhald er ekki formlegt. 

Taumhaldið sem heldur aftur af okkur er félagslegt frekar en það sé skrifað í lögin. Þrátt fyrir 

það förum við flest eftir þessum óskrifuðu lögum, með því að stunda heimanám og mæta í 

skóla (Pratt, Franklin og Gau, 2011). 

3.2 Þróunarkenningar 

Þróunarkenningar (e. developmental theories) má rekja til frumkvöðlastarfs hjónanna 

Sheldons Glueck og Eleanor Glueck á fjórða áratug síðustu aldar. Í starfi þeirra við Harvard 

háskóla, unnu þau að rannsóknum um lífsskeið frávika einstaklinga. Í mörgum langtíma 

rannsóknum fylgdu þau þekktum afbrotamönnum eftir til að ákvarða félagsleg, líffræðileg og 

sálfræðileg einkenni sem gætu spáð fyrir mögulegum afbrotaferli í framtíðinni (Glueck, 

Glueck og Warren, 1959).  

 Rannsóknarstarf þeirra var hundsað af fræðasamfélaginu í tæp 30 ár þar sem 

rannsóknir beindust frekar að félags- og sálfræðilegum þáttum á borð við fátækt, félagsmótun 

og félagslega hnignun sem ástæður glæpa. Á 10. áratugnum voru verk þeirra dregin aftur fram 

í sviðsljósið af afbrotafræðingunum John Laub og Robert Sampson (1991), sem notuðust við 

nútímalegar aðferðir til að endurgreina verk Glueck hjónanna. Verk þeirra ýttu undir vinsældir 
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þessa sjónarhorns enn frekar hjá mörgum fræðimönnum. Nú voru rannsakendur farnir að 

spyrja spurningarinnar: Hvað veldur því að einstaklingar taka oft og endurtekið þátt í 

glæpsamlegum athöfnum, þegar aðrir í sömu slæmu félagslegu aðstæðum gera það hinsvegar 

ekki (Loeber og Le Blanc, 1990)?   

 Þróunarkenningar eru tvenns konar: Lífsskeiðskenningar (e. life-course theories) og 

kenningar um dulda eiginleika (e. latent-trait theories). Það fyrra verður tekið fyrir í þessari 

ritgerð. Lífsskeiðskenningar telja afbrot kraftmikið ferli, innblásið af ýmsum eiginleikum 

einstaklings  og félagslegum upplifunum. Á meðan fólk fer í gegnum lífsskeiðið, verður það 

fyrir ýmsum ólíkum upplifunum og vegna þessa getur hegðun þess breyst til hins betra eða 

verra. Í seinni kenningunni er því haldið fram að mannleg þróun sé stjórnað af stöðugri 

tilhneigingu mannsins, sem hann öðlist við fæðingu eða stuttu eftir hana. Sumir fræðimenn 

halda því fram að þessir eiginleikar séu ósveigjanlegir, stöðugir og óbreytanlegir í gegnum 

lífsskeið einstaklinga en aðrir halda því fram að hægt sé að hafa áhrif á þá eiginleika (Krohn, 

Lizotte og Perez, 1997). 

3.2.1 Lífsskeiðskenningar 

Samkvæmt lífsskeiðskenningum (e. life course theory), mynda einstaklingar allt frá barnæsku 

sambönd við aðra einstaklinga sem ákvarða líf þeirra á fullorðinsárum. Í fyrstu verða þeir að 

læra að samsama sig reglum samfélagsins og hvernig þeir eigi að virka eðlilega í samfélaginu. 

Seinna meir verða þeir að hugsa um framtíðina, flytja að heiman, finna lífsförunaut, gifta sig 

og stofna eigin fjölskyldu (Krohn, Lizotte og Perez, 1997). Þessar breytingar eiga sér stað í 

þessari röð- fyrst að klára skóla, fara út á vinnumarkaðinn, gifta sig og eignast börn. Sumir 

einstaklingar geta ekki þroskast og dafnað á þennan hátt vegna vandamála í tengslum við 

fjölskyldu, umhverfi eða jafnvel vegna persónulegra vandkvæða á borð við þunglyndi (Beyers 

og Loeber, 2003). Að fara frá einu stigi í það næsta, getur verið flókið því löngunin til að 

fremja glæpi er óstöðug eða jafnvel ekki alltaf til staðar hjá öllum. Þetta er allt háð 

þróunarferli einstaklingsins í lífinu. Jákvæð lífsreynsla getur því allt eins hjálpað 

glæpamönnum að hverfa af glæpabrautinni um tíma rétt eins og neikvæð lífsreynsla getur ýtt 

þeim lengra á hættulega braut sem einkennist af glæpum (Wright, Caspi, Moffitt og Silva, 

2001).           

 Hegðun annarra geta því haft áhrif á einstaklinga og hegðun einstaklinga á aðra 

sömuleiðis. Frávikshegðun unglings gæti snúið jafnöldrum hans sem eru á beinu brautinni 

gegn honum og slíkt getur leitt til frekari andfélagslegrar hegðunar einstaklingsins (Wright, 

Caspi, Moffitt og Silva, 2001). Í þessari röð eru fjölskylda, vinir og skóli, atvinna og maki 
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miklir áhrifaþættir í lífsskeiði einstaklings, áhrif þeirra eru misjöfn eftir því á hvaða 

aldursskeiði hann er. Jafnaldrar hafa til dæmis minni áhrif á fullorðinsárum en á 

unglingsárum. (Farrington, Jolliffe, Loeber, Stouthamer-Louber og Kalb, 2001); (Paternoster, 

Dean, Piquero, Mazerolle og Brame, 1997) 

 Samkvæmt aldurs-skiptingar kenningu (e. age-graded theory) Robert Sampson og 

John Laub (1990) hefur afbrotafræði að mestu leyti, hundsað hegðun einstaklinga á yngri 

árum og því ekki mikið tengt andfélagslega hegðun á yngri árum við slíka hegðun síðar á 

fullorðinsárum en að þeirra mati eru tengsl þar á milli. Lífsskeið hefur verið skilgreint sem 

ólíkar leiðir sem hægt er að fara í aldursskiptu lífsferli einstaklinga. Tveir meginþættir 

skilgreina þetta lífsferli: Braut (e. trajectory) sem er leið þróunar á lífsskeiðinu, svo sem 

atvinna, hjónaband, barneignir, sjálfstraust og afbrotahegðun. Þessar brautir vísa til langtíma 

hegðunarmynstra sem einkennast af röðum lífsviðburða og breytinga. Síðan eru það 

breytingar (e. transitions) sem eru ákveðnir lífsviðburðir sem samtvinnast við brautirnar og 

þróast á styttri tímabilum, svo sem fyrsta atvinna eða hjónaband. Sumir þessara atburða eru 

tengdir aldri, aðrir ekki. Það sem oft er talið vera mikilvægt er tímasetning og röð 

lífsviðburða. Þessir tveir þættir tengjast með einum og öðrum hætti og hafa áhrif á líf 

einstaklinga, einnig skiptir máli hvernig einstaklingar aðlagast að breyttu lífi. Þessi 

skilgreining gefur því til kynna að lífsreynsla einstaklinga á yngri árum hafi áhrif á það sem 

gerist í framtíðinni og hvert sú reynsla  beinir þeim.  

 Andfélagsleg hegðun í æsku getur því tengst vafasamri hegðun á fullorðinsárum á 

borð við afbrot, almenn frávik, skort á menntun og atvinnuleysi. Einnig geta félagsleg tengsl 

við stofnanir samfélagsins, sem hafa óformlega stjórn á einstaklingnum, á borð við fjölskyldu, 

menntun, nágrenni og atvinnu, haft áhrif á afbrotatíðni á lífsskeiðinu þrátt fyrir andfélagslegan 

og frávikslegan bakgrunn einstaklings. Eins og áður sagði er mikilvægi stofnana í félagslegri 

stjórn ólík á mismunandi stigum lífsins. Í barnæsku og á unglingsárunum eru það fjölskyldan, 

skólinn og jafnaldrar. Á fullorðinsárum eru það framhaldsmenntun og/eða starfsnám, atvinna 

og hjónaband og á síðari árum eru það atvinna, hjónaband, foreldrahlutverk og skuldbinding 

við samfélagið.   

 Útfrá þessum þremur kenningum má draga þær ályktanir að  mikilvægi félagslegs 

taumhalds sé mismunandi eftir aldri einstaklingsins. Á barnsaldri hefur skólakerfið áhrif á 

hvernig fólk einstaklingurinn umgengst. Jafnaldrar sem stunda námið af alúð og eru hlýðnir 

foreldrum sínum eru betri félagsskapur en þeir sem hafa flosnað úr skóla og hafa sýnt fram á 

frávikshegðun. Slíkar óknyttahegðanir geta leitt til hermunar ef einstaklingarnir hafa ekki 
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jákvæðar fyrirmyndir til staðar heima við eða í skólanum. Skortur á félagslegu taumhaldi 

getur því leitt til afbrota. 
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4 Fangar 

4.1 Félagslegur bakgrunnur 

Flestir fangar sem sitja í fangelsum heimsins eru karlar og hafa margir þeirra setið í 

fangelsi áður. Þeir eru lítið menntaðir, með fátæklega starfsferilsskrá, oft háðir eiturlyfjum og 

hafa barist við heilsufars- og félagsleg vandamál á borð við heimilisleysi og fjárhagserfiðleika 

áður en þeir lentu í fangelsi (Manger, Eikeland, Asbjørnsen, Langelid, 2006).  Í 

Bandaríkjunum hafa yfir 60% fanga oft setið í fangelsum en um það bil 80% þeirra höfðu 

verið dæmdir áður eða verið á skilorði. Um 5% hafa yfir 100 dóma á bakinu. Þessi 

afbrotaferill kemur þó ekki á óvart miðað við félagslegan bakgrunn þeirra en margir hafa átt 

erfiða ævi. Flestir ólust upp hjá einstæðu foreldri og sumir áttu foreldra sem misnotuðu áfengi 

og/eða vímuefni og misnotkun er líka algeng hjá þeim sjálfum (Peters, Greenbaum, Edens, 

Carter og Ortiz, 1998). Vegna þessa deyja til dæmis fleiri fangar úr HIV sjúkdómnum en 

vegna fangelsisofbeldis. Margir hafa frá fæðingu lifað lífi sem hefur litast af erfiðleikum út frá 

brotnum fjölskyldum auk efnahags- og félagslegra vandamála (Hemmens og Marquart, 1998). 

 Margir fangar hafa upplifað útilokun samfélagsins með einhverjum hætti allt sitt líf. Í 

skýrslu Social Exclusion Unit í Bretlandi, kom í ljós að fangar voru 13 sinnum líklegri til að 

hafa verið í fóstri utan heimilis sem börn, 13 sinnum líklegri til að hafa verið atvinnulausir, 10 

sinnum líklegri til að hafa skrópað í skólum, 2,5 sinnum líklegri til að hafa átt 

fjölskyldumeðlim sem hafði verið dæmdur fyrir afbrot, 6 sinnum líklegri til að hafa eignast 

barn á unga aldri og 15 sinnum líklegri til að vera HIV smitaðir en hinn almenni borgari í 

samfélaginu. Einnig skortir fangana félagsfærni en skýrslan sýndi einnig fram á bágborið 

menntunarstig breskra fanga. Hún greindi frá því að fangar eru yfir 20 sinnum líklegri en 

almenningur til að hafa verið reknir úr skóla. Enn fremur kom í ljós í skýrslunni, að helmingur 

fanga  var læs á við 11 ára gamalt barn en margir þeirra áttu einnig í vandræðum með skrift og 

stærðfræði. Að lokum greindi skýrslan frá því að sérstakir hópar á borð við svertingja, 

þjóðernisminnihlutahópa, fanga í gæsluvarðhaldi og konur gætu illa nýtt sér menntun í 

fangelsum sem þó stæði til boða þar í landi (Social Exclusion Unit, 2002). 

4.2 Menntunarstig fanga 

Flestum föngum hefur verið vísað úr skóla á skólaskyldualdri og fangelsaðir áður en þeir 

fengu annað tækifæri til að snúa aftur í skóla. Ýmsar ástæður eru fyrir lítilli menntun og má 

þar nefna menntunarleysi foreldra, áhuga- eða getuleysi skóla til að takast á við vandamál 

þeirra sem börn. Félagslegur þrýstingur, á borð við grín gert að þeim nemendum sem stóðu 

sig vel, þeir þóttu vera nördar, og því vildu þeir ekki falla í þann hóp. Virðing þeirra sem 
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bjuggu í erfiðum og fátækum hverfum hafi frekar fengist með því að fremja smáglæpi en með 

því að stunda nám. Einnig var oft enginn tími né aðstaða til að stunda nám heima við né hjálp 

þar að fá frá fjölskyldu (Bhatti, 2010); (Hine og Williams, 2007); (Tonry og Petersilia, 1999). 

 Margir fangar hafa slitrótta atvinnusögu en sterk tengsl eru á milli brottfalls snemma 

úr skóla og atvinnuleysis. Atvinnuleysi og lítil menntun, eru því stórir áhrifaþættir hjá flestum 

þeim einstaklingum sem leiðast út í glæpi. Ennfremur geta þessir þættir aukið líkurnar á því 

að fangar fremji aftur afbrot eftir að afplánun lýkur og þar með hækkað ítrekunartíðni (John 

Howard Society of Alberta, 2002). Þar sem atvinnumarkaðurinn býður nú upp á færri tækifæri 

fyrir ómenntaða eða ólærða einstaklinga en nokkru sinni fyrr, gerir það mörgum sem hafa 

einungis lágmarksmenntun, erfitt fyrir. Þegar efnhagsleg lægð verður í samfélaginu, þá 

ákveða margir að halda áfram að mennta sig og ,,bíða" þetta tímabil af sér. Það leiðir til þess 

að lágmarkskröfur starfa hækka og þeir sem eru með litla sem enga menntun á bak við sig fá 

síður vinnu en þeir betur menntuðu (Boe, 1998). Margir fangar glíma því við atvinnuleysi 

eftir að þeir hafa losnað úr fangelsum en marga þeirra skortir annað hvort reynslu eða 

menntun, og sumir eru jafnvel ólæsir (Vacca, 2004). Vegna þessa er mikilvægt að fangar bæti 

menntun sína á meðan afplánun þeirra stendur. Vegna mannúðar sjónarmiða er menntun fyrir 

fanga, eins og fyrir annað fólk í samfélaginu, mikilvæg mannréttindi í siðmenntuðu samfélagi. 

Frá félags-og efnhagslegum sjónarmiðum, þá standa þeim sem eru lítið sem ekkert menntaðir 

og hafa setið í fangelsi, afar fá atvinnutækifæri til boða og eru því líklegri til að vera háðari 

bótum frá velferðarkerfinu en aðrir eftir að afplánun lýkur. Slíkt er afar efnahagslega 

þungbært fyrir samfélög heimsins til lengri tíma. Lítil menntun getur einnig aukið líkurnar á 

frekari afbrotum og skaðlegri hegðun í  eigin garð og annarra, með misnotkun vímuefna og 

áfengis ásamt beitingu ofbeldis (Manger, Eikeland og Asbjørnsen, 2009).    

 Fangar glíma við margvíslega erfiðleika á borð við lélegt sjálfstraust en flestir þeirra 

hafa afrekað fátt í lífinu og hafa glímt við margvíslega námserfiðleika. Margir þeirra hafa 

neikvæða reynslu af menntakerfinu sem leitt hefur til lélegs sjálfsálits og neikvæðra viðhorfa 

gagnvart námi. Því krefst menntun í fangelsum þess að geta stuðlað að viðhorfsbreytingum 

hjá þeim gagnvart náminu en neikvæð viðhorf og varnarviðbrögð geta valdið ólæsi og lítilli 

menntun. Mikilvægt er að kennarar hjálpi föngum við að bæta sjálfsímynd sína en einnig 

hefur verið gefið til kynna að prófa þyrfti óhefðbundnar kennsluaðferðir þar sem margir 

fangar hafa mjög neikvæðar skoðanir gagnvart hefðbundnum menntunaraðferðum. Menntun í 

fangelsum getur því haft góð áhrif en í fyrri rannsóknum hefur komið í ljós að ítrekunartíðni 

fanga sem stunduðu nám innan fangelsisins, hafi lækkað um 29% miðað við fanga sem gerðu 

það ekki. Önnur áhrif voru á borð við færri hegðunarvandamál innan fangelsisins, aukinn 
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áhugi á framhaldsmenntun eftir að afplánun lýkur og aukin atvinnuþátttaka. Til að hámarka 

kosti menntunar er hins vegar mikilvægt að eftirfylgni og stuðningur eftir afplánun sé til 

staðar fyrir fanga. Ýmsar rannsóknir hafa sýnt fram á að fangar eru oft hvatvísir og skortir 

sjálfsstjórn og því nauðsynlegt að veita þeim það aðhald sem þeir þarfnast þegar fyrstu skrefin 

eftir afplánun eru tekin (John Howard Society of Alberta, 2002).  

  Fangar í Bandaríkjunum eru einnig minna menntaðir en aðrir einstaklingar í 

samfélaginu (Vacca, 2004). Tæplega helmingur fanga í Bandaríkjunum var atvinnulaus þegar 

þeir hófu afplánun og meira en helmingur þeirra lifði við fátækt (Arum, 2002). Samkvæmt 

gögnum Dómsmálatölfræðistofnunar Bandaríkjanna (e. Bureau of Justice Statistics) hafa um 

það bil 19% einstaklinga í bandarísku samfélagi ekki lokið menntaskólaprófi miðað við 40% 

fanga í ríkisfangelsum víðsvegar um landið (Steurer, Linton, Nally og Lockwood, 2010). 

Bandarísk yfirvöld fangelsa fleiri einstaklinga en nokkuð iðnvætt land í heiminum. Á fimmtán 

ára tímabili, 1975-1990, jókst fjöldi fanga um 200%. Árið 1998 var einn af hverjum 150 

Bandaríkjamönnum fangelsaður og árið 2000 var fjöldinn orðinn 2 milljónir. Mikilvægt er því 

fyrir fanga að menntun sé í boði svo þeir geti lært að lesa en einnig þarf menntun að geta 

hjálpað þessum einstaklingum að samþættast aftur samfélaginu eftir að afplánun þeirra lýkur 

(Vacca, 2004). 

 Í Bandaríkjunum eru menn af afrískum uppruna oftar handteknir, dæmdir og 

fangelsaðir fyrir glæp en menn af öðrum kynþáttum. Lífsskeiðskenningar Sampson og Laub 

gefa til kynna að menntun geti minnkað líkurnar á afbrotum einstaklinga. Kenning þeirra 

bendir einnig á að menntun fanga tengist lægri síbrotatíðni ásamt minni fjölda alvarlegra 

afbrota. Rannsóknir hafa einnig gefið til kynna að menntun sé sérstaklega mikilvæg til að 

koma í veg fyrir glæpi hjá svörtum mönnum en að auki er hún ekki síður mikilvæg fyrir aðra 

kynþætti. Einnig hefur komið fram að fangar í Bandaríkjunum, af svörtum og rómönskum-

amerískum uppruna, hafi lægri menntunarbakgrunn en hvítir fangar (Walters, 2012).  

 Ef marka má fyrri rannsóknir er ljóst að menntunarmöguleikar í fangelsum eru til 

félagslegs- og þjóðhagslegs ávinnings ef fangelsið er sá staður sem ætlaður er til betrunar, en 

ekki aðeins til að einangra fangana frá víðara samfélagi. Sérstaklega er áhugavert að skoða 

fangelsi Bandaríkjanna í því samhengi, en þar spilar kynþáttur manna sérstaklega inn í 

varðandi menntunarstigið. Svartir menn eru oftast handteknir og dæmdir en meðal þeirra er 

oft mikill menntunarskortur. Mikilvægt er að breyta hugsunarhætti fanga sem hafa flosnað 

upp úr námi og hafa neikvætt viðhorf gagnvart menntakerfinu en brýnt er að fangelsiskerfið 

og menntakerfið starfi saman í þeim efnum. Einstaklingar sem hafa setið í fangelsum til lengri 
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eða skemmri tíma geta ekki samþæst samfélaginu á heilbrigðan hátt ef þá skortir þá menntun 

eða getu til að útvega sér atvinnu en samkvæmt kenningu Travis Hirschi (1969) um félagslegt 

taumhald getur skortur á taumhaldi leitt einstaklinga til frekari afbrota.   
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5 Menntun í fangelsum 

Í sögulegu ljósi voru fangelsi ekki hugsaðir sem staðir til betrunar en fáar áætlanir voru til um 

það að endurhæfa fanga og sleppa þeim aftur út í samfélagið að lokinni afplánun. Á 16. öld 

var litið á fanga sem villidýr og lítill vilji var til að gera meira en að gefa þeim að borða og 

drekka. Frá þeim tíma hefur þróunin verið til hins betra en fangelsi hafa sögulega séð miðast 

við samfélögin á hverjum tíma en þau hýsa einstaklinga sem lagakerfið og samfélagið hafa 

sett til hliðar og lokað af (Pollock, 1997); (Bhatti, 2010).          

 Í dag eiga einstaklingar sem sitja í fangelsum rétt á að sækja sér menntun og þjálfun en 

með aukinni menntun eiga þeir einmitt frekari kost á að snúa við blaðinu eftir að afplánun 

lýkur (Manger, Eikeland, og Asbjørnsen, 2009). Margir jákvæðir þættir eru tengdir menntun í 

fangelsum, hún býður upp á annað tækifæri, er fræðandi, víkkar sjóndeildarhringinn og byggir 

upp sjálfstraust fanganna sem oft er í molum. Hún getur aukið vitund fanga um möguleika 

sína og gefið þeim betri sýn á líf sem er án glæpa. Menntun getur því aukið líkurnar á betra 

lífi en þeir hafa átt til þessa (Braggins og Talbot, 2003).  Því er einnig haldið fram, að með því 

að veita föngunum tækifæri  til að vaxa og dafna persónulega, gefi þeim möguleika á því að 

horfa fram á við og er menntun ásamt starfsnámi mikilvægt skref í þeirri þróun (Bhatti, 2010). 

 Menntun í fangelsum hefur þó verið umdeilt verkefni að mati skattgreiðenda í 

samfélaginu. Helstu erfiðleikar varðandi menntun í fangelsum er skortur á stuðningi 

almennings, þar sem flestir borgarar hafa ekki aðgang að ókeypis framhaldsskólaáföngum eru 

þeir margir ósáttir við að ríkið borgi fyrir menntun fanga (Pollock, 1997). Margar 

mismunandi  skoðanir eru um það hvort að samfélagið eigi að sjá um endurhæfingu eða 

refsingu fanga. Þegar kostnaður menntunar og við að hýsa fanga í fangelsum er hins vegar 

borinn saman, þá er kostnaður við menntun langtum lægri en kostnaðurinn sem fer í að 

fangelsa sömu einstaklingana aftur og aftur (Gordon og Weldon, 2003); (MTC Institute, 

2009). Í Bandaríkjunum eru margir þeirrar skoðunar að fangelsi eigi eingöngu að sjá um 

refsingu og því eigi ekki að sóa fé skattgreiðenda í menntun fanga þar sem það eigi ekki vera 

hlutverk fangelsa (Steurer, Linton, Nally og Lockwood, 2010). Margir sjá menntun sem 

forréttindi sem fangar eiga ekki skilið að fá, en út frá fyrirliggjandi rannsóknum og skýrslum 

er ljóst að menntun fyrir fanga er hagkvæm fyrir samfélagið í heild (John Howard Society of 

Alberta, 2002).  

 Kostnaður við nám og þjálfun er aðeins brotabrot af heildarútgjöldum fangelsa. Því er 

ljóst út frá félags-og hagfræðilegu sjónarhorni að afar arðbært er að fjárfesta frekar í menntun 

og starfsþjálfun í fangelsum. Til hliðsjónar hleypur kostnaður við menntun í fangelsum á 
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Norðurlöndunum á milljónum evra en er hlutfall þess kostnaðar er einungis 2-5% af 

heildarútgjaöldum Norðurlandanna til fangelsismála. Með öðrum orðum samsvarar þessi 

kostnaður sem fer í menntun fanga hvern dag jafnmiklu og hvað einn sígarettupakki kostar 

(Nordic Council of Ministers, 2005).  

 Í bandarískum fangelsum er menntun ein af sex meðferðarleiðum sem föngum er 

boðið upp á. Aðrar leiðir eru fólgnar í geðheilbrigðis- og læknisþjónustu,  trúariðkun, ýmis 

konar afþreyingar og sjálfshjálparþjónustu sem getur stuðlað að frekari tækifærum fyrir fanga 

til hugarfars- og hegðunarbreytinga. Ekki er hins vegar hægt að ábyrgjast það að fullu að þetta 

leiði til þess að fangar verði að löghlýðnari borgurum eftir að afplánun lýkur, þó að jákvæð 

áhrif vegna þeirra eru ljós (Gordon og Weldon, 2003). Líkurnar á því að fangi brjóti aftur af 

sér eru þó meiri ef hann nýtir sér ekki neina aðstoð sem hann hefur rétt á. Meira en helmingur 

þeirra sem eru í fangelsum Bandaríkjanna geta hvorki lesið né skrifað. Fangar þar í landi hafa 

meðal annars lélegan menntunarbakgrunn og eru ólæsir ásamt því að fangar hafa hæstu tíðni 

örorku allra hópa í bandarísku samfélagi. Fyrri rannsóknir hafa einnig bent til þess að 

menntun í fangelsum sé árangursríkari en betrunarvinna, sem fangar eru oft skyldaðir til að 

taka þátt í (MTC Institute, 2009).   

 Velgengni menntunaráætlana í fangelsum fer mikið eftir viðhorfum og skoðunum 

þeirra sem ráða í samfélaginu. Að auki hafa skoðanir og gildi fangelsisyfirvalda áhrif á það 

hvort að fangelsi á að vera staður til refsingrar eða betrunar en fyrri rannsóknir hafi bent á að 

togstreita hafi komið fram hjá yfirvöldum hvorn pólinn þeir ættu að taka. Má þá benda á 

Bandaríkin í þeim efnum en á tíunda áratug 20. aldar töldu yfirvöld þar í landi að fjármunum 

sem höfðu verið lagðir til menntunar í fangelsum væru betur varið annars staðar og því voru 

námsstyrkir (e. Pell Grants), sem veittir voru  til fanga, afnumdir. Skynsamlegra þótti að beita 

aukinni hörku gagnvart föngum sem leiddi til þess að margir menntaskólar og háskólar sem 

höfðu séð um menntun innan fangelsa, þurftu að leggja niður kennslu þar (Bogi Ragnarsson 

og Helgi Gunnlaugsson, 2007). Vandamál á borð við yfirfull fangelsi og lítið fjármagn ætlað 

til menntunar getur einnig haft áhrif á námsframboð í fangelsum. Til eru dæmi um að slík 

vandamál hafi leitt til þess að fjármagn til kennslu, kennslugagna, bóka og launa starfsfólks 

hafi skerst verulega (Vacca, 2004). Önnur vandamál á borð við þau að margir fangar geti ekki 

stundað nám á framhaldsskólastigi eru, að þeir eiga jafnvel í erfiðleikum með nám á 

grunnstigi ásamt því að sumir fangar sjá ekki nauðsyn þess eða tilgang að mennta sig, vilja 

ekki prófgráðu og því er ekki hægt að neyða þá til náms gegn vilja þeirra (Pollock, 1997). 
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5.1 Áhrif menntunar á fanga 

Menntun í fangelsum gefur mörgum annað tækifæri til að öðlast þá hæfileika og félagslega 

færni sem krafist er af þeim til endurhæfingar (Braggins og Talbot, 2003). Menntun í 

fangelsum er talin geta haft jákvæð félagsleg áhrif á skoðanir fanga og stuðlað að heilbrigðari 

viðhorfum heldur en þeim andfélagslegu gildum sem eru til staðar í fangelsisumhverfinu. 

Menntun í fangelsum minnkar líkur á endurkomu í fangelsi og eykur líkur á að fá starf eftir að 

afplánun lýkur (Gaes, 2008). Þegar þeir fangar sem stunda nám innan fangelsa ljúka afplánun, 

eru 10-20% minni líkur á því að þeir brjóti aftur af sér miðað við fanga sem stunduðu ekki 

nám innan fangelsismúranna. Fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á að menntun í fangelsum auki 

læsi þeirra ásamt því að aukin menntun tengist gjarnan auknum launatekjum, jafnvel hjá þeim 

sem hafa litla vitsmunalega hæfileika. Að lokum er aukin innkoma tengd lægri glæpatíðni. 

Einstaklingar sem eru í launaðri vinnu eru síður líklegir til að fremja glæpi, vegna áhættunnar 

sem því fylgir, svo sem atvinnumissi.  

 Menntun er því afar mikilvæg í fangelsum, þar sem menntun auðveldar föngum að fá 

vinnu eftir að afplánun lýkur, sem tengist lækkandi glæpatíðni. Menntun í fangelsum stuðlar 

einnig að því að fangar tileinki sér jákvæð félagsleg gildi samfélagsins, þá eru fangarnir færðir 

úr þeim ríkjandi glæpsamlega menningarkima, sem einkennir fangelsin og í hið jákvæða 

umhverfi samfélagsins. Þar geta fangar lært að samsama sig þeim samfélagslegu gildum sem 

löghlýðnir borgarar fara eftir, ásamt því að menntun hefur jákvæð áhrif á þá firringu sem þeir 

finna fyrir frá samfélaginu á meðan afplánun stendur. Aukning á félagslegri færni gæti því 

auðveldað þeim að finna og halda vinnu eftir að afplánun lýkur, og minnkað líkurnar á 

afbrotum (Bazos og Hausman, 2004).   

 Fyrri rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að fangar sem ljúka námi í fangelsi, sem 

jafngildir námi á framhaldsskólastigi, eru síður líklegir til að lenda aftur í fangelsi eftir að 

afplánun lýkur og að fangar yngri en 21 árs hagnast enn meira á því að stunda slík námskeið 

en þeir sem eldri eru. Í norræni rannsókn sem gerð var á föngum sem stunduðu menntun 

innan veggja fangelsisins, voru þremur meginástæðum menntunar gerð skil en þær voru: 

Undirbúningur fyrir lífið eftir afplánun, félagslegar ástæður og aukning þekkingar og færni 

(Manger, Eikeland og Asbjørnsen, 2012)      

 Kyn, aldur, lengd fangelsisdóms og fyrri menntun getur haft áhrif á hvort fangar vilji 

mennta sig á meðan fangelsisdvöl stendur. Kvenkyns fangar hafa oft frekar lokið menntun 

sinni áður en að fangelsisdvöl kemur en karlmenn. Í Noregi er skiptingin 60/40. Það kann ef 

til vill að vera vegna þess að konur eru að meðaltali eldri en karlar þegar þær fremja afbrot og 
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hafa þess vegna haft tíma til að ljúka menntun sinni  áður en þær frömdu afbrot. Vegna þessa 

mennta færri konur sig inni í fangelsum, þar sem þær sjá ekki tilganginn með því að öðlast 

frekari menntun en þá sem þær hafa nú þegar. Aldur skiptir þó frekar máli en kyn, þar sem 

yngri fangar eru oftast með minni menntun en þeir sem eldri eru. Þeir sjá afplánunartímabilið 

frekar sem gott tækifæri til að halda áfram og ljúka námi eða til að komast í frekari samskipti 

við aðra einstaklinga sem stefna á beinu brautina. Lengd fangelsisdóms skiptir líka máli en 

þeir sem fengið hafa styttri dóma, sjá síður tilganginn í að hefja nám á meðan afplánun 

stendur, heldur en þeir sem fengið hafa lengri dóma. Fangar sem sitja af sér fimm ára dóm eða 

lengur, eru líklegri til að hefja nám í fangelsi til að undirbúa sig fyrir lífið eftir að afplánun 

lýkur (Manger, Eikeland og Asbjørnsen, 2012).  

 Samkvæmt úttekt Annette Bergstrand, verkefnastjóra hjá sænska skólaeftirlitinu og 

samstarfsfélögum hennar, kom í ljós að flestir fangar þar í landi hafa ófullnægjandi menntun 

að baki, eiga við námserfiðleika að stríða og hafa neikvæða reynslu af námi þegar í fangelsið 

er komið. Að hennar mati er menntun lykillinn að því að fangar sem lokið hafa afplánun geti 

aðlagast samfélaginu að nýju. Í úttektinni kom einnig ljós að fangarnir voru afar ánægðir með 

tækifærið til að mennta sig á meðan afplánun stóð og þarlendar rannsóknir hafa sýnt á að 

menntun ýti undir jákvæðar breytingar í lífi fanganna (Skolinspektionen, 2012).  

 Dönsk rannsókn á tilhögun menntunar í fangelsum í Danmörku gaf til kynna að fangar 

eru afar ánægðir með starf kennara í fangelsunum, sérstaklega ef þeir höfðu bágborinn 

menntunarbakgrunn. Var kennurum sérstaklega hrósað fyrir þolinmæði og vilja til að útskýra 

sömu hlutina aftur og aftur. Var einkum bent á að þar sem fangar væru afar fáir í hverri 

kennslustund, væri það hvatning fyrir þá til að standa sig. Rannsóknin gaf einnig til kynna að 

menntun innan fangelsa hentaði aðallega þeim sem hafa litla menntun fyrir, en þeir sem eru 

með meiri menntun, sitja frekar á hakanum varðandi námsframboð við þeirra hæfi. Í ljós 

komu einnig tilfelli um að bið væri eftir að nemendur kæmust að við nám, margir væru á 

biðlista. Vandamál tengt fangavörðum komu einnig í ljós, en hlutverk þeirra væri oftast 

tvíþætt, þeir haldi uppi aga en á sama tíma væru þeir aðstoðarmenn og félagsráðgjafar og 

fangarnir voru ósáttir við það fyrirkomulag. Fangaverðir eru þeir sem föngum finnst þeir ættu 

að halda sig frá og eiga aðeins í samskiptum við þá ef nauðsyn krefur. Fangar fengu 

reynslulausn eftir að hafa afplánað helming dóms ef þeir stefndu að því að halda sig frá 

frekari afbrotum. Eru það sérstaklega þeir sem höfðu stundað nám eða farið í einhvers konar 

meðferðir á borð við reiðistjórnun eða áfengis- og vímuefnameðferð. Aðstæður til menntunar 

voru þó afar bágbornar í mörgum fangelsum og var sumstaðar ekki slík aðstaða fyrir hendi 

(Koudahl, 2010).  
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 Námserfiðleikar fanga geta verið áskorun fyrir kennara í fangelsum en þessir 

erfiðleikar eru algengari meðal fanga en annarra í samfélaginu. Í Bandaríkjunum eiga tæplega 

5-10% einstaklinga í samfélaginu við námserfiðleika að stríða en 7-25% fanga í 

ríkisfangelsum. Nemendur með námserfiðleika truflast auðveldlega og einbeita sér illa í 

óskipulögðum hópum. Því eru endurtekningar og skipulagðar kennslustundir mikilvægar og 

hjálpartæki á borð við tölvur og önnur rafmagnstæki á borð við upptökutæki geta verið mikið 

þarfaþing við námið (John Howard Society of Alberta, 2002). Erfitt getur verið að veita 

föngum gott nám vegna þess hversu mislangt þeir hafa komist áður í námi. Gögn frá 1997 

sýndu fram á að 14,2% fanga í ríkisfangelsum Bandaríkjanna hefðu lokið menntun sem var 

jafngildi 8. bekkjar í grunnskóla. Að auki hefðu 28,9% fanga lokið að hluta til menntaskóla og 

45% höfðu lokið menntaskólaprófi en aðeins 2,7% höfðu lokið háskólaprófi (Foley og Gao, 

2004).       

 Kostir menntunar geta einnig falist í frekara öryggi í samfélaginu en einstaklingar sem 

ljúka við framhaldsmenntun  í fangelsi fremja færri glæpi eftir að afplánun lýkur (John 

Howard Society of Alberta, 2002). Rannsóknir hafa sýnt að fangar sem mennta sig innan 

fangelsis eru ólíklegri til að snúa aftur í fangelsi eftir lok afplánunar en þeir sem gera það 

ekki. Fangar eru einnig ólíklegri til að fara aftur í fangelsi ef þeir ljúka við ákveðin námskeið 

eða áfanga innan fangelsisins, sem kennir þeim grunnskrefin í að lesa og skrifa. Menntun 

minnkar ekki einungis síbrotatíðni og tíðni ofbeldis heldur leiðir það einnig til betra og 

heilbrigðara andrúmslofts innan fangelsa. Því hefur verið haldið fram að síbrotatíðni minnki 

þegar nám er sniðið að þörfum fanganna og þeim hjálpað við að þróa aðra hæfileika á borð 

við félagshæfni, listræna hæfileika og ýmsar aðferðir til að kljást við tilfinningar sínar (Vacca, 

2004).         

 Menntun getur einnig haft jákvæð áhrif á unglinga sem áður hafa framið afbrot. Í 

rannsókn sem kannaði menntunarlegan bakgrunn fanga, kom í ljós að menntun hafi 

langvarandi áhrif á líkurnar á því að ungir einstaklingar yrðu aftur fangelsaðir eftir að 

afplánun lauk. Skortur á félagslegu taumhaldi frá fjölskyldu, skóla og jafnöldrum getur leitt til 

þess að unglingar leiðast út í glæpi. Í ljós hefur komið að margir unglingar sem eru 

fangelsaðir standa sig illa í vinnu, námi og foreldrahlutverki síðar á fullorðinsárum. Því er 

menntun í fangelsum afar mikilvæg til að auka tækifæri þeirra seinna á lífsleiðinni ásamt því 

að styrkja félagsauð þessara ungmenna svo að þau geti staðið betur á eigin fótum eftir að 

afplánun lýkur (Juvenile Justice Educational Enhancement Program, 2003). Í skýrslu bresku 

fangelsismálastjórnarinnar (e. HM Chief Inspectorate of Prisons) var greint frá að 10.570 
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ungmenna undir 22 ára aldri væru í fangelsum í Englandi og Wales árið 1998. Í skýrslunni var 

meðal annars bent á það að menntakerfið hefði gjörsamlega brugðist þessum ungmennum en 

rúmlega helmingur þessara einstaklinga höfðu verið reknir eða flosnað sjálfir úr skóla fyrir 16 

ára aldur (Hansen, 2003). 

5.2 Betrunaráhrif  

Til að námið verði sem árangursríkast, verður fangelsið sjálft að veita sem mestan stuðning. 

Stjórnendur og starfsfólk verða að leggja áherslu á rétt umhverfi ásamt því að skuldbinda sig 

með formlegri stundaskrá námsins (MTC Institute, 2009). Menntun í fangelsum getur stuðlað 

að færri glæpum og færri hegðunarvandamálum. Flestar rannsóknir benda til að menntun í 

fangelsum tengist lægri síbrotahneigð og í einni rannsókn var til dæmis sýnt fram á að áhrif 

menntunar í fangelsum minnkaði síbrotahneigð meðal  þátttakenda um 25-80% (50% að 

meðaltali).  

 Þar sem flestir fangar hafa fátæklega menntunar- og atvinnusögu þegar þeir koma inn í 

fangelsin, þá getur menntun aukið líkur á því að fangar fái atvinnnu í samfélaginu að lokinni 

afplánun. Í bandarískri rannsókn kom fram að 69% fanga voru atvinnulausir þegar þeir voru 

handteknir og enn önnur rannsókn sýndi fram á að ári eftir að atvinnulausir fangar losnuðu úr 

fangelsi, voru meiri líkur á að þeir brytu aftur af sér en aðrir (47% á móti 17%). Því þarf 

menntun í fangelsum ekki bara beinast að læsis- og skriftarkunnáttu, heldur líka þáttum sem 

beinast að atvinnuþátttöku  (John Howard Society of Alberta, 2002). Læsi er því afar 

mikilvæg föngum, en þeir verða líka að geta fyllt út eyðublöð, sent beiðnir og þurfa að geta 

skrifað bréf til annarra utan fangelsisins. Einnig krefjast einhver af störfum í fangelsinu þess 

að fangar kunni að lesa (Vacca, 2004). 

5.3 Afbrotatíðni eftir afplánun 

Gögn í bandarískri rannsókn sýndu fram á að fangar í Huttonsville Correctional Center í 

Vestur-Virginíu, sem stunduðu nám í fangelsum, höfðu minni endurkomutíðni en þeir sem 

stunduðu ekki nám. Þeir fangar sem stunduðu starfsnám höfðu 8,75% endurkomutíðni, þeir 

fangar sem luku við stúdentspróf (e. GED test) og starfsnám höfðu 6,71% endurkomutíðni en 

þeir sem stunduðu ekkert nám höfðu 26% endurkomutíðni (Gordon og Weldon, 2003). Þeir 

þættir sem gætu haft áhrif á afbrot eftir að afplánun lýkur eru menntun, atvinna, misnotkun 

vímuefna og áfengis, andleg og líkamleg heilsa, sjálfsstjórn, færni, húsnæði, skuldir og 

lífsviðurværi og fjölskyldutengsl. Mikil vinna er fólgin í því að snúa við blaðinu hjá föngum 

en margir þeirra hafa slæma færni og litla reynslu af atvinnumarkaðinum, fá jákvæð 
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tengslanet, eiga við húsnæðisvandamál að etja og oft eru margir af þessum þáttum flæktir 

verulega með vímu-og áfengisneyslu og andlegum vandamálum (Social Exclusion Unit, 

2002).  

 Í stórri rannsókn sem Steurer, Smith og Tracy framkvæmdu í þremur fylkjum 

Bandaríkjanna árin 1997 og 1998, gáfu niðurstöður minni endurkomutíðni í fangelsin hjá 

þeim föngum sem menntuðu sig. Tæplega 3170 föngum var skipt niður í tvo hópa, í öðrum 

hópnum voru 1373 einstaklingar sem stunduðu nám en í hinum hópnum, 1797 einstaklingar, 

sem stunduðu ekki nám innan múra fangelsisins. Eftirfylgni rannsóknarinnar var framkvæmd 

þremur árum seinna og var þá könnuð tíðni nýrra handtaka, dóma og fangelsunar af þessum 

föngum. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að 13% færri handtökur voru framkvæmdar, 21% færri 

dæmdir og 29% færri fangelsaðir hjá þeim sem höfðu stundað nám í fangelsinu heldur en í 

hinum hópnum. Þessi mikla fækkun á fangelsunum þýðir að hver Bandaríkjadalur sem fór í 

menntun í þessum þremur fylkjum, skilaði meira en tveimur Bandaríkjadölum til samfélagsins 

vegna lægri fangelsiskostnaðar í kjölfarið (John Howard Society of Alberta, 2002)  

 Hinsvegar hafa fyrri rannsóknir sýnt fram á enn jákvæðari áhrif menntunar á 

síbrotahneigð frekar en áhrif betrunarvinnu. Þeir sem stunda nám sýna einnig fram á 

jákvæðari andlegri líðan en aðrir og eru til dæmi um að þessir fangar séu góð fyrirmynd 

annarra fanga sem hafa í kjölfarið, endurskoðað markmið sín í lífinu og fengið frekari 

hvatningu til þess. Þessum föngum hefur einnig liðið betur persónulega og í kjölfarið hafa 

þeir brotið færri reglur fangelsisins (Foley og Gao, 2004). Fyrri rannsóknir hafi sýnt fram á að 

afbrotatíðni fanga sem hafi fengið menntun í fangelsum, hefur minnkað eftir að afplánun 

þeirra lauk. Það hefur einnig verið sýnt fram á það að fangar sem hafi sótt sér menntun, eru 

ólíklegri til að koma aftur í fangelsi í annað sinn ef þeir hafi lokið að fullu námskeiðum í 

fangelsinu og þeim hafi verið kennt sú færni að lesa og skrifa. Í Ohiofylki, var 40 % heildar 

endurkomutíðni meðal fanga í fangelsin en meðal fanga sem voru skráðir í menntaskóla, var 

tíðnin 18%. Einnig kom í ljós að síbrotatíðni fanga sem útskrifuðust úr menntaskóla, 

minnkaði um 72 % miðað við fanga sem stunduðu ekkert nám. Ennfremur sýndu tölur frá 

Kanada að fangar sem luku að minnsta kosti tveimur menntaskólaáföngum, höfðu 50% minni 

endurkomutíðni en þeir sem gerðu það ekki (MTC Institute, 2009) .  

 Rannsóknir á áhrifum háskólamenntunar í fangelsum á endurkomutíðni fanga hafa 

einnig leitt í ljós enn jákvæðari áhrif en nám á menntaskólastigi. Rannsókn framkvæmd í New 

York fylki, sýndi fram á að fangar sem höfðu lokið við háskólanám, höfðu 26,4% endurkomu 

tíðni á meðan annar hópur sem hafði ekki lokið háskólanámi, hafði endurkomutíðni upp á 
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44,6%. Þessar niðurstöður sýna fram á hugsanlega enn meiri betrunaráhrif 

framhaldsmenntunar á borð við háskólanám. Í annarri rannsókn sem framkvæmd var árið 

1993, kom í ljós að fangar sem stunduðu nám höfðu jákvæðari viðhorf gagnvart lífinu og 

framtíðinni frekar en þeir sem voru ekki í námi (Polloc, 1997).  
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6 Ísland 

6.1  Menntun í íslenskum fangelsum 

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands kveður á að öllum skuli vera tryggður í lögum réttur til 

almennrar menntunar og fræðslu við hæfi og í lögum um fullnustu refsinga er íslenskum 

föngum einnig tryggður þessi réttur. Ýmsir alþjóðasáttmálar sem aðildarríki Sameinuðu 

þjóðanna og Evrópuráðsins hafa skrifað undir, eiga að tryggja einstaklingum réttinn til 

menntunar. Á Norðurlöndum ríkir samstaða um þau markmið að föngum sé tryggð örugg og 

skipulögð afplánun og að aðstæður og umhverfi séu hvetjandi fyrir fanga til að takast á við 

vandamál sín (Menntamálaráðuneytið, 2007). 

 Íslenskar, jafnt og erlendar rannsóknir, hafa sýnt fram á fylgni milli stuttrar 

skólagöngu og afbrota og að síbrotahneigð minnki með aukinni menntun fanga. Því er ljóst að 

nám er lykilþáttur í endurhæfingu fanga og stuðlar að betri möguleikum á að þeir fóti sig í 

lífinu að lokinni afplánun. Stjórnvöld hér á landi, hafa verið að leitast við að bæta 

námsmöguleika fanga með auknu námsframboði í fangelsum (Ríkisendurskoðun, 2010). 

Hérlendis hófst skipulagt nám á áttunda áratug 20. aldar á Litla-Hrauni. Var um 

tilraunaverkefni að ræða, en aldrei áður hafði skipulagt nám verið til boða í íslenskum 

fangelsum. Stóð til boða verklegt og bóklegt nám strax frá upphafi og hefur Fjölbrautaskóli 

Suðurlands séð um kennslu alla tíð síðan (Bogi Ragnarsson og Helgi Gunnlaugsson, 2007).  

 Nú er boðið upp á ýmsa áfanga og námskeið fyrir fanga í fangelsum ríkisins. 

Fangelsið Litla-Hraun býður upp á áfanga á framhaldsskólastigi í umsjón Fjölbrautaskóla 

Suðurlands (Fangelsismálastofnun ríkisins, 2010b). Sérstakur kennslustjóri frá skólanum 

stjórnar náminu og sér um skipulagningu á því. Kennarar frá Fjölbrautaskóla Suðurlands 

koma á Litla-Hraun og sinna kennslu en meðal þeirra faga sem eru kennd, eru enska, íslenska, 

stærðfræði, spænska, íþróttir, grunnteikning og málmiðn. Einnig hafa fangar stundað fjarnám 

í Iðnskólanum í Reykjavík, í Háskólanum í Reykjavík og Háskólanum á Bifröst. Það hefur 

verið mögulegt með tilkomu tölvutengingar, en  hún krefst eftirlits starfsfólks. Fangar verða 

einnig í upphafi náms að undirrita samning um að vera fíkniefnalausir á meðan náminu 

stendur og lofa að stunda námið af alúð. (Menntamálaráðuneytið, 2007). Í fangelsinu 

Kópavogsbraut 17 er boðið upp á nám í samvinnu við Menntaskólann í Kópavogi og er 

náminu mikið til stjórnað af námsráðgjöfum þess skóla. Kennslan þar er afar 

einstaklingsbundin. Í fangelsinu á Kvíabryggju og fangelsinu á Akureyri hefur verið boðið 

upp á fjarnám (Fangelsismálastofnun ríkisins, 2010b); (Menntamálaráðuneytið, 2007).  
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 Í skýrslu Sameinuðu þjóðanna (2011) um stöðu mannréttindamála voru fangelsismál á 

Íslandi harðlega gagnrýnd. Þar kom meðal annars fram að elstu fangelsi landsins uppfylltu 

ekki kröfur nútíma samfélaga og að langur biðlisti væri eftir að hefja afplánun. Fangelsi hér á 

landi hafa verið yfirfull sem hefur skapað mikla hættu fyrir öryggi fanga og fangavarða 

(Jóhanna S. Sigþórsdóttir, 2009, 27. júní). Hinn 4. apríl síðastliðinn var hinsvegar fyrsta 

skóflustungan tekin að nýju fangelsi á Hólmsheiði. Nýja fangelsið leysir af hólmi 

Hegningarhúsið við Skólavörðustíg í Reykjavík og Fangelsið að Kópavogsbraut 17. Miklar 

vonir eru bundnar við nýja fangelsið en öll aðstaða fanga á að batna til muna og þá sérstaklega 

aðstaða til vinnu, náms, íþróttaiðkunar og aðstaða til heimsókna (Fangelsismálastofnun 

ríkisins, 2013).  

6.2 Menntun íslenskra fanga 

Hinum hefðbundna norræna fanga mætti lýsa sem einstaklingi á fertugsaldri sem hætti í námi 

snemma á lífsleiðinni. Hann hefur oft litla reynslu af vinnumarkaðnum og í mörgum tilvikum 

á hann við vímuefnavandamál að stríða. Þótt að margir fangar þurfi á formlegri menntun og 

þjálfun að halda þá þurfa þeir einnig þjálfun í óformlegri færni til dæmis í samskiptum við 

annað fólk, hvernig þeir eigi að haga sér út í samfélaginu, í fjölskyldumálum og svo 

framvegis (Nordic Council of Ministers, 2005). Meðalaldur íslenskra fanga er hinsvegar einn 

hinn lægsti á Norðurlöndunum þar sem hann er 31 ár (Eikeland, 2009).  

 Samkvæmt reglum Menntamálaráðuneytisins eiga allir fangar rétt á því að sækja  

menntun og starfsþjálfun á meðan afplánun í fangelsi stendur. Slíkt nám getur komið í stað 

vinnu í fangelsinu, þar sem hver klukkustund sem eytt er í nám, jafngildir klukkustund í 

vinnu. Menntun í fangelsum á að hjálpa föngum að slaka á, losna við streitu, hjálpa þeim við 

tjáningu, auk þess sem menntun hjálpar til við að  þróa vitsmunalega- og líkamlega hæfileika. 

Góð kennsla getur hjálpað þeim að tileinka sér jákvæða eiginleika og háleitari markmið í 

lífinu. Þátttaka í námi getur því hjálpað föngum að líða eins og hinum almenna borgara en 

námið veitir þeim meiri tengsl við samfélagið sem  almennt skerðist á meðan fangelsisdvöl 

stendur. Tíminn sem fer í nám hjálpar einnig til við að gera fangavistina bærilegri ásamt því 

sem menntun minnkar þau neikvæðu persónuleg áhrif sem vistin hefur á fangana (Helgi 

Gunnlaugsson og Bogi Ragnarsson, 2009). 

 Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á menntunarmálum fanga á Íslandi. Í rannsókn 

Boga Ragnarssonar og Helga Gunnlaugssonar (2007) á menntun, menntunarbakgrunni og 

menntunaraðstæðum fanga á Íslandi, kom í ljós að meira en tveir þriðjungar svarenda (78 af 

119 afplánendum) höfðu ekki lokið grunnskólaprófi. Til viðbótar höfðu 14 lokið grunnskóla, 
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gagnfræðaskóla eða landsprófi en 8 sögðust hafa stundað nám við framhaldsskóla án þess að 

ljúka námi. Tæplega þriðjungur svarenda sagðist stunda nám í fangelsinu og helmingur þeirra 

taldi námið hafa mikla þýðingu til að auðvelda þeim að fá vinnu eftir að afplánun lýkur. Yfir 

helmingur þeirra sem sögðust ekki stunda nám í fangelsinu töldu skort á upplýsingum vera 

stærstu hindrunina í námi og aðrir töldu erfiðar námsaðstæður helstu ástæður þess að þeir 

stunduðu ekki nám. Rúm 45% svarenda sem stunduðu nám innan fangelsisins töldu námið 

hafa mikla þýðingu til að auðvelda þeim að fá vinnu þegar þeir lyku afplánun og 30% töldu 

námið vera mikilvægt til að hjálpa til við að þeir fremdu síður afbrot þegar þeir losnuðu.  

 Í ársskýrslu Fangelsismálastofnunar ríkisins (2004) birtist rannsókn Margrétar 

Sæmundsdóttur um félagslega stöðu fanga og afbrot þeirra, sem hófu afplánun á tímabilinu 

september 1998 til lok ársins 2003. Niðurstöður gáfu til kynna að tæplega 53% fanga hafði 

einungis eða hafði ekki lokið grunnskólaprófi. Einnig kom fram að fjórðungur fanga hafi 

flosnað upp úr framhaldsskóla. Samanlagt segja þessar tölur að 75% fanganna hafi litla sem 

enga menntun umfram grunnskóla ásamt því að margir þeirra yngri hafi verið atvinnulausir og 

þeir eldri öryrkjar áður en í fangelsið var komið. Örorka fanganna stafaði ekki einungis af 

líkamlegum  vandkvæðum heldur einnig af félagslegum og andlegum ástæðum. Að lokum 

kom í ljós að margir þessara fanga hafi átt við vímuefnavandamál að stríða og taldist neysla 

margra þeirra alvarleg.     

 Í meistararitgerð Aðalheiðar Drafnar Eggertsdóttur (2006), Menntun í fangelsum: 

,,Það eina góða þarna inni", skoðaði hún, útfrá eigindlegri rannsókn, menntun í fangelsum út 

frá viðhorfum viðmælenda sinna. Út frá fimm viðmælendum kom í ljós að menntun hafi haft 

mikil og jákvæð áhrif fyrir þann hóp sem birtist með auknu sjálfstrausti sem leiddi til frekari 

framtíðaráforma um að ljúka námi eða starfa við það fag sem tengdist náminu. Fjölskyldan og 

nærumhverfið var einnig mikill áhrifaþáttur en mikilvægi félagslegs stuðnings fyrir þessa 

einstaklinga í námi, var afar mikilvægur. Helstu hindranir voru neikvæð viðhorf fangavarða, 

skortur á fjármagni þar sem þeir töldu námið ekki vera litið sömu augum og önnur vinna í 

fangelsinu ásamt mótsögnum kerfisins um hvort fangelsisvistin ætti að vera refsing eða 

betrun. Einnig kom í ljós að kennslufyrirkomulagið hentaði ekki öllum, sérstaklega þeim sem 

áttu við einhvers konar námserfiðleika að stríða.  

 Brottfall úr námi í fangelsum hér á landi telst vera mikið, en þörf er á frekari 

aðgerðum gegn því með til dæmis öflugri sérkennslu og einstaklingsmiðaðri ráðgjöf 

(Menntamálaráðuneytið, 2007). Á skólaárinu 2004, hætti til dæmis helmingur nemenda námi. 

Helsta ástæðan reyndist vera sú að lítill hluti fanga er það undir búinn að hefja nám í 
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framhaldsskóla. Einnig hefur aðstaða til verknáms verið afar bágborin á Litla-Hrauni, fyrir 

utan aðstöðuna til log-og rafsuðu. Afstaða, félag fanga, hefur einnig bent á að nám til 

stúdentsprófs henti fáum föngum. Félagið hefur lagt til að framboð verði aukið á starfstengdu 

námi og jafnhliða því fengi fangar möguleika á starfstengdu verknámi. Að auki væri 

nauðsynlegt að bjóða upp á námskeið sem leiddi til þess að eftir að afplánun lyki þá sé 

einstaklingurinn hæfari til að snúa til baka í samfélagið (Dómsmálaráðuneytið, 2007). 

 Tæplega 2/3 afplánunarfanga á Íslandi eru á aldrinum 21-35 ára. Í íslenskri rannsókn, 

Ofvirkni og athyglisbrestur og fylgikvillar hjá íslenskum föngum, var stefnt að því að skima 

eftir ofvirkni/athyglisbresti hjá íslenskum föngum og skoða tengsl við algengar geðraskanir. 

Þessi rannsókn náði til 96 fanga á aldrinum 19-56 ára. Niðurstöður leiddu í ljós að 14,9% 

fanganna uppfylltu þessi greiningarviðmið. Að auki uppfylltu 83% fanganna 

greiningarviðmið fyrir að minnsta kosti einni yfirstandandi geðröskun en þær algengustu voru 

fíkniraskanir, kvíðaraskanir og lyndisraskanir (Menntamálaráðuneytið, 2007).  

 Í norrænni samanburðarrannsókn kom Ísland mjög vel út í samanburði við aðrar 

Norðurlandaþjóðir. Hlutfallslegur fjöldi fanga hér á landi er minni en annars staðar á  

Norðurlöndum. Hér á landi eru um það bil 50 fangar á hverja 100.000 íbúa en um það bil 70 á 

hinum Norðurlöndunum. Á eftir Noregi (20%) hefur Ísland næst fæstu endurkomur í fangelsi 

(24%). Einnig kom í ljós að fjórðungur þeirra sem lauk afplánun hér á landi árið 2005 hefðu 

hlotið nýjan dóm innan tveggja ára (Fangelsismálastofnun, 2010a). Í ársskýrslu 

fangelsismálastofnunar (2004), kom í ljós að ítrekunartíðni afbrota meðal fyrrverandi fanga er 

afar há, þótt hún sé ein hin minnsta á Norðurlöndunum, og tengist þeirri staðreynd að margir 

fangar eiga erfitt með að fóta sig aftur í samfélaginu eftir afplánun. 

 Rannsóknir gerðar á árunum 2006 og 2007 í fangelsum hér á Íslandi, Danmörku, 

Finnlandi, Svíþjóð og Noregi, sem kannaði menntunarbakgrunn fanga, leiddi í ljós að yngri 

fangar í fangelsum höfðu afar lélegan menntunarbakgrunn. Það er í sjálfu sér mikið 

áhyggjuefni en stuttur fangelsisdómur fyrir unga einstaklinga getur sérstaklega leitt til  

áframhaldandi afbrotaferils. Því er afar mikilvægt að fangelsi veiti föngum, óháð lengd 

fangelsisdóms, menntunarmöguleika við þeirra hæfi (Nordic Council of Ministers, 2005). Í 

rannsókn Boga Ragnarssonar og Helga Gunnlaugssonar (2007) kom í ljós að 4% fanga 

hérlendis, sitja inni að meðaltali 3 mánuði eða styttra en 23% þeirra í 5 ár eða lengur. Talið er 

að þeim sem sitja  af sér stutta dóma finnist oft ekki taka því að byrja á námi þegar þeir ná 

ekki að klára áfanga (Eikeland, 2009). Mikilvægt er því að fangelsi og skólakerfið starfi náið 

saman og semji um að fangar með stutta dóma geti haldið áfram með nám sitt í skólum 
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landsins,  sem þeir byrjuðu á í fangelsinu. Í rannsókninni kom einnig í ljós að lítil fjölbreytni 

hafi staðið til boða í námsvali og námið afar lítið lagað að þörfum fanganna. Að lokum kom  

fram að aukinn fjöldi fanga er hæfur til náms á háskólastigi og því verði að mæta þeirra 

þörfum með því að veita til dæmis dagsleyfi til að fara í skóla eða með að veita þeim 

einkakennslu í fangelsinu  (Eikeland, Manger og Asbjørnsen, 2009).  

 Evrópusambandið hefur því ásamt mörgum öðrum Evrópulöndum verið að vinna að 

því að tryggja að ungt fólk og fullorðnir einstaklingar öðlist þá þekkingu og færni sem krafist 

er til að mæta breyttum atvinnuaðstæðum í stöðugt breytilegum nútímasamfélögum. Ljóst er 

að án þessarar færni og kunnáttu eru einstaklingar útilokaðir frá menntakerfi og 

atvinnumarkaði. Í því samhengi eru fangar einmitt berskjaldaðir. Mikilvægt er því að 

menntakerfið þrói því aðstoð sem geti fullnægt kröfum fanga í atvinnuleit. Menntun sem veitt 

er föngum verður þó að endurspegla menntakerfið en það verður einnig að fullnægja þörfum 

þeirra þar sem flesta þeirra skortir grunnmenntun  (Nordic Council of Ministers, 2005). 

 

6.3 Tölvu- og internetnotkun 

Erfitt er að stunda nám í dag án aðgengis að internetinu en líkja mætti þeim erfiðleikum við 

nám án aðgengis að nauðsynlegum kennslubókum fyrir nokkrum áratugum. Þar sem 

tækniþróun hefur verið gríðarmikil á síðustu árum, er erfitt að sjá fyrir sér nútímalega 

menntastofnun án tengingar við internetið. Í skýrslu Evrópusambandsins árið 2006 um notkun 

tölva og internets í skólum í Evrópu kom fram að allir skólar hérlendis notist við tölvur og 

internetið við kennslu. Nú er samkvæmt 1. mgr. 42. gr. laga um fullnustu refsinga föngum 

leyft að hafa tölvu í klefa sínum, en án internetstengingar. Þetta ákvæði getur haft ýmis 

hamlandi áhrif á nám fanga. Því er að margra mati nauðsynlegt að rýmka þessi lög við 

ákveðnar aðstæður en háð ákveðnum hömlum. Fangar á Litla-Hrauni fá aðgang að skólaneti 

Fjölbrautaskóla Suðurlands, undir eftirliti kennara ásamt því að möguleiki er gefinn á 

nettengingu í fangelsinu í Kópavogi undir eftirliti. Einnig hafa nokkrir fangar í fangelsinu á 

Kvíabryggju fengið takmarkaða heimild til notkunar internetsins undir eftirliti, en önnur 

fangelsi á landinu hafa slíkt ekki í boði (Menntamálaráðuneytið, 2007).  

 Í rannsókn Boga Ragnarssonar og Helga Gunnlaugssonar (2007) kom fram að 

meirihluta fanga (70%) sem stunduðu nám innan fangelsisins töldu aðgengi að tölvum vera of 

lítið við nám í fangelsinu. Internetnotkun fanga hefur verið á afar gráu svæði en hinsvegar 

hefur átt sér stað nokkur þróun með internetnotkun og kennslu í upplýsingatækni í fangelsum 

erlendis. Árið 2006 hófu níu Evrópuríki tilraunaverkefni sem miðaði að því að bæta menntun 
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í fangelsum í Evrópu með að notast við upplýsingatækni og með því, brúa bilið á milli lífs 

innan múra fangelsisins og utan þess (Menntamálaráðuneytið, 2007). Árið 2012 var hinsvegar 

föngum á Litla-Hrauni, Fangelsinu við Kópavogsbraut og Fangelsinu á Akureyri, bannað að 

notast við tölvur og flakkara í klefum sínum en þó voru undantekningar gefnar ef nota ætti 

tölvurnar við heimanám. Höfðu tveir svokallaðir netpungar verið gerðir upptækir í 

skipulögðum leitum fangavarða á Fangelsinu á Akureyri en óttast var að fangar gætu notað 

samskiptasíður á borð við Facebook til að stýra glæpum, handrukka, selja eða hrella 

fórnarlömb sín (Banna tölvur í fangelsum, 2012). 

 Skýrsla Menntamálaráðuneytisins (2007) greindi frá metnaðarfullu átaki sem átti að 

koma á fót gerð gagnvirks, stafræns námsefnis á internetinu. Hafði Menntamálaráðuneytið 

úthlutað árinu áður, tæplega 50 milljónum króna í verkefnið. Lögð var áhersla á námsefni í 

íslensku, ensku, dönsku og stærðfræði sem myndi nýtast nemendum í grunn- og 

framhaldsskólum. Þetta námsefni átti að nýtast sem stuðningur við einstaklingsmiðað nám og 

sveigjanleika í kennslu og var talin geta nýst föngum afar vel þar sem menntun í fangelsum er 

afar einstaklingsbundin. Hinsvegar hafa engin frekari gögn né upplýsingar birst um framgang 

þessa verkefnis og er líklegt að áhrif efnahagshrunsins hafi haft sitt að segja. Mætti því segja 

að frekari ráðstafanir um notkun internetsins og tölva við aðstoð náms í fangelsum hérlendis, 

hafi verið settar á ís. 

 Hinsvegar er hægt með þeirri tækni sem til er í dag  að takmarka internet aðgang á 

ýmsan hátt, til dæmis með sérstökum hugbúnaði (e. content-control software), og með 

uppsetningu eldveggja sem takmarka umferð við tiltekna netþjóna eða vefsíður. Hægt er að 

útiloka tilteknar síður (e. blacklisting) eða leyfa aðeins aðgang að tilteknum (e. whitelisting). 

Þessi aðferð er til dæmis notuð af yfirmönnum á vinnustöðum, skólum, foreldrum og á 

bókasöfnum. Fangelsismálayfirvöld gætu leitað aðstoðar upplýsingatækni-sérfræðinga, til að 

kanna þessa tæknimöguleika frekar. Í ljósi þess hlutverks sem internetið spilar í menntun á 21. 

öldinni þá þarf að kanna tæknilegar ráðstafanir sem gætu komið því í takmarkaðri en 

jákvæðari mynd til fanga í menntunarskyni. Búið er að framkvæma tilraunaverkefni í 

Bretlandi sem virðist styðja þessa tækni en hinsvegar er þetta viðkvæmt viðfangsefni sem 

mætir oft tregðu í betrunarkerfinu (Pike, 2009). 

6.4 Fangelsi: Betrun eða refsing? 

Aðalheiður Dröfn Eggertsdóttir (2006) heldur því fram í meistaraverkefni sínu, að mikilvægt 

sé að stjórnvöld marki sér skýra stefnu um það hvort hlutverk fangelsa ætti að vera refsing eða 

betrun. Ef markmiðið sé aðallega fólgið í refsingu, er hætta á því að erfiðara verður fyrir 
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fanga að aðlagast samfélaginu aftur að lokinni afplánun. Þau samfélög sem kjósa frekar að 

fangelsi sé staður betrunar, verða að hafa þessi sjónarmið betrunar í forgrunni. Því er 

félagslegur stuðningur fanga og kostur á menntun afar mikilvægur. Hún veltir einnig fyrir sér 

hvernig væri hægt að samþætta refsingu og betrun til að allir hljóti góðs af.  

 Samkvæmt skýrslu Ríkisendurskoðunar (2010) hefur Dómsmála- og 

mannréttindaráðuneytið ekki mótað sér skýra stefnu á grundvelli laga um fullnustu refsinga 

og betrun fanga. Í lögum um fullnustu refsinga er lögð áhersla á að fangelsisvist feli í sér 

betrun. Slíkar áherslur koma frá evrópskum fangelsisreglum þar sem mannúðarsjónarmið eru 

höfð að leiðarljósi. Betrun fanga er talin vera þjóðhagslega hagkvæm þar sem hún dregur úr 

endurkomu fanga í fangelsi. Félagslegur stuðningur við fanga er því mikilvægur og mikilvægt 

er að fangaverðir og starfsfólk fangelsa fái þá fræðslu og stuðning sem þarf til að geta veitt 

föngum þann stuðning í námi sem þeir þurfa á að halda. Þar sem endurkomutíðni fanga er 

talin vera mikil hérlendis er ljóst að margir fangar eiga erfitt með að fóta sig á samfélaginu á 

nýjan leik. Menntun er hluti af heildarmyndinni sem getur hjálpað föngum að verða að betri 

manni en aðrir þættir á borð við aðstoð við atvinnu- og húsnæðismál getur hjálpað föngum að 

fóta sig í samfélaginu á nýjan leik. Til að slíkt geti átt sér stað, verða markmið 

fangelsisyfirvalda að snúast um að opna hurðir en ekki að loka þeim (Bogi Ragnarsson og 

Helgi Gunnlaugsson, 2007). 
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7 Lokaorð 

Menntun er afar mikilvæg í nútímasamfélögum í dag. Telst hún vera mannréttindi og því 

hvílir mikil ábyrgð á yfirvöldum varðandi það að þegnar þeirra hafi aðgang að fjölbreyttri og 

aðgengilegri menntun. Skólaumhverfi er mikilvægt á yngri árum en á þeim aldri hefur það 

ásamt fjölskyldu og vinum mjög mótandi hlutverk. Þessir hópar stjórna félagslegu taumhaldi 

auk þess sem skólaumhverfið hefur áhrif á hvernig fólk einstaklingar umgangast.  

 Sterk tengsl eru á milli menntunar og afbrota. Einstaklingar sem falla úr námi á unga 

aldri eru í meiri hættu á að feta glæpabrautina en þeir sem hafa stundað nám samviskusamlega 

og eiga í góðu sambandi við fjölskyldu, jafnaldra og skólann. Skortur á menntun getur leitt til 

þess að fólk fái síður vinnu, sérstaklega á tímabilum samdráttar í þjóðfélaginu. Menntun er 

því stór áhrifaþáttur hvort eintsaklingar leiðast í afbrot eða ekki. 

 Þegar félagslegur bakgrunnur fanga er skoðaður, eiga þeir flestir sameiginlegt að hafa 

litla sem enga menntun að baki. Það má oftast rekja til brotinna fjölskyldutengsla, brottfalls úr 

skóla og fátæktar. Þessir þættir hafa stuðlað að því að  flestir þeirra hafi glímt við atvinnuleysi 

og lifað í sárri fátækt, og margir átt við fíkn að stríða þar til þeir enduðu í fangelsi. Við að fara 

í fangelsi, rofna flest tengsl þeirra við samfélagið og þeir upplifa margir firringu vegna þess. 

Menntun hefur verið talin ein af þeim leiðum sem  getur tengt þá við samfélagið á ný. 

Ávinningur menntunar hefur komið í ljós í ýmsum rannsóknum frá mörgum löndum en hann 

hefur meðal annars falist í færri endurkomum í fangelsin, aukinni vellíðan og betra 

sjálfstrausti meðal fanganna ásamt auknu öryggi og lægri sköttum fyrir samfélagið í heild. 

 Fangelsin hafa þó verið að berjast við fjárskort og hefur rými þeirra verið nýtt til hins 

ýtrasta sem hefur komið niður á betrunarleiðum sem fangar eiga rétt á. Hátt hlutfall fanga féll 

úr skóla á unga aldri, en ljóst er að það er ákveðinn upphafspunktur afbrotaferils hjá mörgum 

þeirra. Byrgja þarf brunninn áður en barnið fellur ofan í hann og því er nauðsynlegt að huga 

betur að þeim einstaklingum sem eiga erfitt með nám. Menntun er eins og áður segir 

mannréttindi og því samfélaginu mikilvægt að tryggja að allir einstaklingar njóti þeirra. 

Flestir fangar snúa til baka í samfélagið og því er hagstætt miðað við niðurstöður þessara 

rannsókna, að þeir hafi fengið undirbúning á borð við menntun  inni í fangelsinu áður en þeir 

sameinast samfélaginu að nýju.  

 Að mínu mati tel ég framtíðina liggja í notkun tölva og internets við að mennta fanga 

þar sem þeir eru mislangt komnir á skólagöngu sinni og námið þarf því að vera miðað við 

stöðu hvers og eins. Í ljósi þess hversu stórt hlutverk internetið og upplýsingatæknin leika í 

menntakerfinu, er mögulega óraunhæft að fangar geti lært í þessu kerfi án þess að hafa aðgang 
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að þessari tækni. Þegar við skoðum þróun og upplýsingatæknivæðingu menntakerfisins, er 

hætt við því að menntunarmöguleikar fanga skerðist ef engar ráðstafanir eru gerðar til að veita 

þeim aðgang að þessari tækni. Dæmin sýna að sú tækni er til staðar sem getur takmarkað 

óæskilega netnotkun og er það verðugt rannsóknarefni fangelsismálayfirvalda, að athuga 

hvaða leiðir eru færar. Þetta gæti hjálpað föngum að halda í við samfélagið þar sem flestir  

skólar og vinnustaðir í samfélaginu notast við tölvur í síauknum mæli. 

 Á Hólmsheiði mun ný fangelsisbygging rísa og verður því áhugavert að fylgjast með 

hvernig þróun menntamála og aðstæðna á Íslandi verður í fangelsinu á komandi árum.   

Mér þótti því við hæfi að enda ritgerðina á orðum Hreins S. Hákonarsonar, fangaprests 

Þjóðkirkjunnar en í pistli sínum sem hann skrifaði í Morgunblaðið, skrifar hann um 

draumafangelsið. 

 

“Draumafangelsið – ef svo er hægt að segja - væri náttúrlega staður kröftugrar og 

stöðugrar endurhæfingar. Þar væri boðin fram skilvirk einstaklingsmiðuð meðferð til 

sálar og líkama; fjölbreytileg vinna við hæfi sem flestra, góður skóli og hvetjandi. 

Fyrirlestrar og umræður um hvaða leiðir séu heppilegastar til farsældar og hamingju.  

Heilbrigt líf og hollar tómstundir væri í öndvegi sem og öflug fjölskyldutengsl. 

Markviss undirbúningur að því að verða frjáls manneskja og þegar út væri komið 

væri búið tryggja gott húsaskjól, tekjur, vinnu eða nám, sem og að efla kynni við 

góða félaga og vini. Í einu orði sagt: Heilbrigð þátttaka í hversdagslegu lífi sem við 

flest lifum. Það er nefnilega hagur allra þegar öllu er á botninn hvolft að fólk komi út 

úr fangelsi vel í stakk búið til að takast á hendur við daglegt líf” (Hreinn. S. 

Hákonarson, 2006). 
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