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Útdráttur 

Í ritgerð þessari, sem er til 12 eininga í félagsráðgjöf, verður fjallað um áhrif náms og atvinnu 

innan fangelsa hér á landi. Það gera sér ekki allir grein fyrir því hversu erfitt það er fyrir 

einstakling að vera sviptur frelsi og fá ekki að vera hluti af hversdagsleikanum lengur. Miklu 

máli skiptir fyrir hvern og einn að hafa trú á sjálfum sér þrátt fyrir frelsissviptingu og því er 

mikilvægt fyrir fangann að stunda nám og vinnu á meðan afplánun stendur þar sem það 

hefur gríðarlega mikil áhrif á hann.   

Í ritgerðinni verður fjallað um kenningar sem tengjast efninu ásamt því að greint verður frá 

rannsóknum sem hafa verið gerðar á viðfangsefninu. Félagsleg hugtök sem tengjast 

afbrotum verða skoðuð og einnig íslenska réttarkerfið, íslensk fangelsi og hið mikilvæga starf 

félagsráðgjafa innan íslenska réttarkerfisins.  

Helstu niðurstöður ritgerðarinnar eru að þeir fangar sem stunda nám og atvinnu eru mun 

líklegri til að aðlagast samfélaginu betur og leiðast síður út í afbrot eftir að afplánun lýkur 

ásamt því að endurkomutíðni fanga lækkar. Hins vegar eru margir sem stríða við 

námsörðugleika sem geta hindrað þá í að stunda nám. Aftur á móti er þetta allt endurhæfing 

sem skilar sér þegar einstaklingar fara aftur út í samfélagið sem betri menn.  

Markmið ritgerðarinnar er að sýna fram á mikilvægi þess að einstaklingar í afplánun stundi 

nám og atvinnu og hafa niðurstöður rannsókna, bæði íslenskar og erlendar sýnt fram á mikil 

og góð áhrif á þá fanga. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er til 12 eininga og er lokaverkefni höfundar til BA-gráðu í félagsráðgjöf við 

Háskóla Íslands. Ég vil þakka Dr. Steinunni Hrafnsdóttir leiðbeinanda mínum fyrir hjálp við 

ritgerðina og fyrir góðar leiðbeiningar við skrifin. Einnig vil ég þakka Þórarni Torfasyni 

föðurbróður mínum fyrir yfirlestur á ritgerðinni ásamt góðum athugasemdum og vinkonu 

minni Hólmfríði Bjarnadóttur. Systur mínar, mágur minn og foreldrar eiga einnig bestu þakkir 

skildar fyrir alla aðstoðina og hvatninguna sem þau hafa veitt mér í náminu.   
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1 Inngangur 

Það eru margir hlutir sem hafa áhrif á hegðun okkar mannanna, til dæmis umhverfið, aðrir 

einstaklingar og þær aðstæður sem við lendum í. Að vera hluti af hversdagsleikanum og að 

þurfa að fylgja þeim gildum og viðmiðum sem er í hverju samfélagi fyrir sig getur verið erfitt 

fyrir suma. Þeir sem brjóta af sér eiga oftar en ekki við erfiðleika að etja, eins og litla 

menntun eða lifa við eða hafa upplifað slæmar félagslegar aðstæður (Helgi Gunnlaugsson, 

2000). Rúmlega 10 milljónir manns eru í fangelsum í heiminum í dag. Að lenda í fangelsi 

getur verið heimsendir fyrir suma einstaklinga en flestir líta á afplánun sem betrun fyrir 

sjálfan sig, að nú ætli þeir að vinna í sjálfum sér og verða betri menn þegar afplánun lýkur 

(Siegel, 2009; Walmsley, 2016).  

Menntun og afbrot haldast í hendur ásamt því að vera á vinnumarkaðnum. Þeir einstaklingar 

sem eru lítið menntaðir eiga erfiðara með að fá vinnu og þar að auki eru þeir líklegri til að 

brjóta af sér. Það er því nauðsynlegt að einstaklingar mennti sig til þess að fá góða vinnu til 

að komast hjá því að leiðast út í afbrot (Helgi Gunnlaugsson, 2000).  

Fordómar leynast víða í samfélaginu þegar kemur að afbrotamönnum. Þeir sem brjóta af sér 

eiga erfiðara með að koma aftur út í samfélagið þar sem þeir hafa verið stimplaðir og getur 

það komið í veg fyrir að þeir fái vinnu. Þegar einstaklingur afplánar dóm sinn er mikilvægt að 

hann nýti sér þau réttindi sem hann hefur, bæði hvað varðar nám, menntun og dagleg störf 

(Kielhofner, 2008; Ward, 1971). Starf félagsráðgjafa í tengslum við réttarkerfið er mikilvægt 

ásamt því að það félagsráðgjafarnir veita afbrotamönnum mikinn stuðning sem getur haft 

gríðarlega góð áhrif á þá (Íris Eik Ólafsdóttir og Snjólaug Birgisdóttir, 2010).  

Markmið ritgerðarinnar er að varpa ljósi á mikilvægi náms og atvinnu fyrir einstaklinga sem 

eru í afplánun. Leitað verður svara við eftirfarandi spurningum: Er mikilvægt að hafa vinnu og 

nám í fangelsum og hefur vinna og nám jákvæð áhrif á fanga? 

 

1.1 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðinni er skipt upp í nokkra kafla. Í fyrsta kafla ritgerðarinnar er fræðilegur hluti þar sem 

fjallað er um kenningar og hvernig þær tengjast efninu. Í öðrum kafla verður gerð grein fyrir 

hugtökum sem tengjast efni ritgerðarinnar svo sem afbrotahegðun og af hverju endurhæfing 

er mikilvæg fyrir fanga. Þar á eftir verður fjallað um þau störf sem eru innan fangelsisins, þar 
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á meðal menntun fanga, þeim hindrunum sem geta komið í veg fyrir að fangi stundi nám og 

vinnu þeirra innan fangelsins. Í þeim kafla má einnig finna lög um fullnustu refsinga ásamt 

rannsóknum sem gerðar hafa verið á efninu. Á eftir því verður greint frá íslenska 

réttarkerfinu og fangelsum hér á landi. Í sjötta kafla verður fjallað um félagsráðgjöf í 

fangelsum og heildarsýn.  

Að lokum verður umræða og lokaorð þar sem rannsóknarspurningunum verður svarað og 

komist verður að niðurstöðu. 

2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla er að finna umfjöllum um þrjár kenningar sem tengjast efni ritgerðarinnar. 

Kenningarnar verða skilgreindar og þeim fléttað við efnið. Hegðun einstaklinga má skilgreina 

út frá kenningum og er því mikilvægt að við skoðum hana út frá heildarsýn og hvað það er 

sem veldur því að einstaklingur hagar sér eins og hann gerir. Í kaflanum er fjallað um 

kerfiskenninguna sem útskýrir best mannlega hegðun og samspil hennar við umhverfið, 

Moho líkanið sem fjallar um mikilvægi þess að einstaklingur haldi sig við sitt vanamynstur og 

sinni störfum sínum. Að lokum er það stimplunarkenningin sem sýnir fram á fordóma í 

samfélaginu gegn afbrotamönnum og áhrif stimplunar á sjálfsmynd þeirra. Þessar kenningar 

koma sér best þegar greint er frá afbrotahegðun og sýna þær fram á mikilvægi umhverfis, 

vanamynsturs og hvað samfélagið spilar stóran þátt þegar kemur að afbrotamönnum 

2.1 Kerfiskenningin 

Kerfiskenningin (e. ecological systems theory) á rætur sínar að rekja til sálfræðingsins Urie 

Bronfenbrenner og á uppruna sinn í eðlisfræði og stærðfræði. Kenningin kom fyrst fram á 

síðustu öld og fjallar um mannlega hegðun og að einstaklingur sé hluti af mörgum kerfum 

sem spila saman (Beckett og Taylor, 2010). Bronfenbrenner taldi að það væri mikilvægt að 

skoða samspil einstaklings og umhverfis. Kenningin gengur út á hvaða áhrif umhverfi, eins og 

fjölskylda, stofnanir og samfélög, hafa á einstaklinginn. Þessi kenning er gríðarlega mikilvæg í 

starfi félagsráðgjafa þar sem hún byggir á heildarsýn og sýnir fram á hvað mörg kerfi hafa 

áhrif á hegðun hvers og eins (Farley, Smith og Boyle, 2006). 

Í kerfiskenningunni má finna bæði opin kerfi og lokuð kerfi. Í lokuðu kerfi hafa einstaklingar 
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engin samskipti við umhverfi sitt og fara alltaf einföldustu leiðina. Í opnu kerfi á fólk hins 

vegar í stöðugum samskiptum við umhverfi sitt og leitar sér stöðugt hjálpar þegar það þarf á 

því að halda (Farley, Smith og Boyle, 2006).  

Vistfræðikerfi Bronfenbrenner má skipta niður í fjóra flokka; míkrókerfi (e. micro-system), 

mesókerfi (e. meso-system), exókerfi (e. exo-system) og makrókerfi (e. macro-system). Í 

míkrókerfinu er að finna nánasta umhverfi einstaklingsins, eins og atvinnu, skóla og heimili. 

Mesókerfið einkennist af samspili allra þátta sem eru í míkrókerfinu, eins og til dæmis 

hvernig heimili einstaklingsins vinnur með skólanum. Exókerfið geymir áhrif umhverfis og þá 

þætti sem einstaklingurinn tengist óbeint en þetta kerfi nota félagsráðgjafar lítið sem ekkert. 

Síðast en ekki síst er það makrókerfið sem skoðar stærstu þætti samfélagsins, eins og 

menningu eða stofnanir í samfélaginu (Beckett og Taylor, 2010).  

Þegar vistfræðikerfinu hefur verið skipt upp í flokkana fjóra einfaldar það töluvert skilning á 

umhverfinu og hvernig það hefur áhrif á einstaklinginn með tilliti til gilda samfélagsins.  

Allar breytingar sem eiga sér stað milli stiga innan kerfisins eru mikilvægar og fela þær einnig 

í sér breytingar fyrir einstaklinginn. Til að einstaklingur nái sem bestum árangri og fái sem 

mest út úr lífi sínu skiptir máli að samskipti milli kerfanna séu góð og að þau spili vel saman. 

Fyrir einstakling sem situr í fangelsi er mikilvægt að samskipti milli kerfa séu góð. Samskiptin 

verða að vera góð á meðan afplánun stendur en ekki síst fyrir afplánun og eftir hana. Kerfin 

hafa áhrif á núverandi ástand fangans og framtíð hans, ásamt fjölskyldu hans og þær 

stofnanir sem hann þarf að hafa samskipti við (Beckett og Taylor, 2010).  

 

2.2 Moho líkanið 

Moho líkanið er mikilvægt í tengslum við fanga þar sem það útskýrir áhrif umhverfis, hlutverk 

hvers og eins er varðar áhuga, vana og framkvæmdagetu með tilliti til þess hvernig 

endurhæfing er hvetjandi fyrir einstaklinginn (Kielhofner, 2002). 

Hugmyndafræðin á bakvið Model of Human Occupation eða Moho líkanið eins og það er oft 

kallað, kom fyrst fram árið 1980. Líkanið hefur verið þýtt á yfir 20 tungumál og er notað 

víðsvegar um heiminn. Líkanið setur fram þrjá þætti sem hafa áhrif á endurhæfinguna, þeir 

eru vilji, vanamynstur og framkvæmdageta (Kielhofner, 2008).  
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Vilji einstaklingsins stýrir því hvaða endurhæfing verður fyrir valinu sem hefur svo áhrif á líf 

hans. Vilji mótar heim einstaklingsins og þau tækifæri sem hann fær í lífinu. Tilfinningar og 

hugsanir leika stórt hlutverk en einnig áhugi sem veitir einstaklingi ánægju og trú á eigin 

hæfni. Ef einstaklingur hefur ekki trú á eigin getu og hæfileikum þá er hann ólíklegri til að ná 

settum markmiðum sínum en þeir sem hafa trú á sjálfum sér (Kielhofner, 2008).  

Vanamynstur mótast af hlutverkum okkar og venjum og eru það okkar daglegu athafnir eins 

og til dæmis að klæða okkur og tannbursta. Seinna meir verða þessar daglegu athafnir að 

sjálfgefnum þörfum. Vanamynstur er eitthvað sem mótast af hutverkum og venjum hvers og 

eins og endurspegla þau hlutverk einstaklingsins. Einstaklingur lærir  að hegða sér á ákveðinn 

hátt við ákveðnar aðstæður og sinna ákveðnum hlutverkum (Kielhofner, 2008).  

Að lokum er talað um framkvæmdafærni. Framkvæmdafærni má skilgreina sem hæfni 

einstakings til þess að framkvæma endurhæfingu með tilliti til andlegra og líkamlegra þátta. 

Framkvæmdafærni er síðan skipt niður í þætti sem varða boð-og samskipti, verkferli og 

hreyfingu (Kielhofner, 2008).  

Í líkaninu má einnig sjá hvernig umhverfið hefur áhrif á einstaklinginn en því er skipt upp í 

félagslegt og efnislegt umhverfi. Umhverfið spilar stóran þátt í því hvað hver og einn gerir og 

velur sér. Hins vegar getur umhverfið annaðhvort hvatt einstaklinginn eða hindrað hann til 

þess að framkvæma iðju sína. Þegar einstaklingur er lokaður inni skiptir máli að hann haldi 

áfram að sinna því sem hann er vanur, eins og til dæmis að bursta tennurnar og elda mat. 

Margir fangar missa trúna á sjálfa sig þegar þeir eru lokaðir inni þar sem það tekur á bæði 

andlega og líkamlega og er einnig erfitt fyrir aðstandendur. Það er því mikilvægt að fangi 

missi ekki trúna á sjálfan sig og því er gott fyrir hann að stunda nám eða vinnu þar sem hann 

getur nýtt þá hæfileika sem hann hefur á meðan afplánun stendur og kemur það í veg fyrir 

að hann einangrist (Kielhofner, 2008).  

2.3 Stimplunarkenningin  

Frank Tannenbaum kom fram með stimplunarkenninguna (e. labeling theory) árið 1938. 

Tannenbaum taldi að hugtakið stimplun snerist um að einstaklingur verður eins og fer að 

haga sér eins og aðrir skilgreina hann. Edwin Lemert útfærði stimplunarkenninguna árið 

1951 og fjallaði hún um hvernig fjöldinn í samfélaginu fer að líta öðruvísi á einstaklinginn og 

gæti það valdið útskúfun og félagslegri refsingu. Stimplunarkenningin er viðurkenndasta 
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kenningin í fræðum sem skoða frávik (Schur, 1971).  

Með stimplunarkenningunni er leitast við að finna út hverjir verða fyrir fráviksstimplun og 

þar með sjá hvaða afleiðingar stimplunin hefur á einstaklinginn og líf hans. Margir telja að 

stimplunarkenningin sé neikvæð kenning og hafi neikvæðar afleiðingar, til dæmis að þeir 

sem fá á sig stimpil lendi frekar utangarðs. En það er ekki stimplunin sem fær fólk til að 

brjóta af sér, heldur þær aðstæður sem einstaklingurinn lendir í (Becker, 1963; Bernburg, 

2009).  

Stimplun má skipta upp í tvo flokka; óformlega stimplun og formlega stimplun. Með 

formlegri stimplun er átt við það þegar stofnanir stimpla einstaklinga út frá hegðun, kynþætti 

eða efnahagsstöðu til að hafa taumhald á þjóðfélagsþegnum. Talið er að formleg stimplun 

hafi niðrandi áhrif einstaklinga og þeir sýni frekar frávikshegðun. Hins vegar er óformleg 

stimplun gerð af jafningjum, foreldrum eða kennurum. Óformlega stimplunin mótar sjálfsálit 

einstaklings sem og félagslega stöðu hans (Adams, Robertson, Gray-Ray og Ray, 2003). 

Innan kenningarinnar má finna tvö meginhugtök, annarsvegar brennimerking (e. stigma) og 

hins vegar spegilsjálfið (e. looking glass self). Brennimerking er hugtak sem kemur úr smiðju 

Goffmans sem er einn áhrifamesti félagsfræðingur 20. aldar, en með því er átt við að ákveðin 

neikvæð staðalmynd við fráviksstimplun hefur verið sett fram af samfélaginu. Þessi 

staðalmynd getur til dæmis verið dregin úr kvikmyndum, þar sem vondu mennirnir eru strax 

skilgreindir og þannig lærir fólk, þá sérstaklega börn, hvernig afbrotamenn eru (Bernburg, 

2009).  

Speglasjálfið felur í sér  að álit fólks á ákveðnum aðila endurspeglar hvað aðilanum finnst um 

sjálfan sig. Einstaklingur fer að hafa áhyggjur af því sem fólki finnst um sig og fer að haga sér 

eftir áliti annarra. Sjálfsálit einstaklings er því mótað af öðrum (Ritzez, 1980). Samkvæmt 

stimplunarkenningunni er aukin frávikshegðun vegna alvarlegra samfélagsviðbragða. Hver og 

einn einstaklingur er með stimpil á sér til þess að hann virki í samfélaginu og er samfélagið 

því með ákveðnar væntingar til þeirra. Til dæmis er sá einstaklingur sem brýtur af sér alltaf 

stimplaður sem afbrotamaður þrátt fyrir að hafa snúið við blaðinu. Stimpillinn getur komið í 

veg fyrir að einstaklingur fái vinnu eða fái sömu tækifæri í lífinu ef hann hefði ekki brotið af 

sér. Þessi fyrri reynsla hans gaf honum slæman stimpil sem er erfiðara en ella að losna við. 

Stundum sér einstaklingur ekki neina aðra leið en að brjóta af sér aftur þar sem hann er 

hvort eð er stimplaður sem afbrotamaður. Einnig hefur stimpillinn neikvæð áhrif á 
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sjálfsmynd einstaklingsins (Ward, 1971).  

Jón Gunnar Bernburg gerði rannsókn til að fá innsýn í túlkun afbrotamanna á viðbrögðum 

samfélagsins. Hann tók viðtöl við 25 einstaklinga og var þetta því eigindleg rannsókn. Allir 

viðmælendur hans voru í fangelsi meðan á rannsókninni stóð og beindust spurningarnar að 

frávikshegðun afbrotamannanna og hvernig samfélagið brást við hegðun þeirra. Niðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu í ljós misharðar skoðanir innan samfélagsins en almenningur hætti 

yfirleitt að treysta þeim stimplaða og var varkárt í kringum hann. Afbrotamennirnir töluðu 

um að samfélagið var oft búið að mynda sér skoðun áður en þeir voru komnir aftur út í 

samfélagið og fóru þeir að haga sér eftir þeirri skoðun. Samfélagið ýtti þeim stimpluðu út úr 

samfélaginu og leyndu þeir því oft að þeir væru afbrotamenn til að koma í veg fyrir að vera 

reknir úr vinnu til dæmis . Formleg stimplun getur því ýtt undir áframhaldandi frávikshegðun 

afbrotamanna (Jón Gunnar Bernburg, 2005). 

2.4 Valdefling 

Hver og einn einstaklingur er sérfræðingur í eigin vandamálum og kunna þeir best á sitt eigið 

líf. Valdeflingu (e. empowerment) má skilgreina sem efling einstaklings til að taka vald á sínu 

eigin lífi ásamt því að hafa stjórn á aðstæðum sínum. Með valdeflingu er verið að hvetja 

einstaklinga til að takast sjálfir á við vandamál sín og er það einnig ein af leiðunum til 

sjálfshjálpar. Valdefling hefur mikil áhrif á hvernig einstaklingurinn hegðar sér í samfélaginu 

og hvernig hann lifir sínu lífi. Eitt helsta markmið valdeflingar er að einstaklingar taki sjálfir 

ákvarðanir um hegðun sína og aðstæður. Með valdeflingu eiga einstaklingar að ná sjálfir 

stjórn á aðstæðum sínum en það getur reynst þeim erfitt, sérstaklega á andlega líðan þeirra. 

Virkja þarf einstaklinga og efla þá í að auka samskipti sín við aðra til þess að þeir geti bætt líf 

sitt og aðstæður. Valdefling er mikilvægur hluti af starfi félagsráðgjafa sem starfa innan 

réttarvörslukerfisins þar sem margir afbrotamenn hafa til dæmis gefist upp á lífinu og vilja 

ekki taka ábyrgð á eigin gjörðum (Lee, 1996). 

Samfélagið hefur mikil áhrif á hvern og einn og þess vegna leggur valdefling áherslu á að 

breyta einstaklingnum, í staðinn fyrir samfélaginu. Trú einstaklinga á að geta ráðið við 

aðstæður sínar er oft ekki mikil og því fá þeir aðstoð við að byggja upp trúna á sjálfan sig til 

að takast á við lífið (Thompson, 2009). 

Valdeflingu má skipta í þrjú svið; það persónulega, menningarlega og formgerðarsviðið. Sú 
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valdefling sem á sér stað á persónulega sviðinu felur í sér alla þá sálfræðilegu þætti sem 

koma í veg fyrir að einstaklingur nái settum markmiðum sínum. Til þess að einstaklingur nái 

þeim markmiðum sem hann hefur sett sér er mikilvægt að efla sjálfstraust hans. Valdefling á 

menningarlega sviðinu er sú hjálp einstaklingsins þar sem fordómar og staðalímyndir spila 

stóran þátt í samfélaginu og hafa mikil áhrif á aðra og getur það hindrað þær reglur sem eru í 

hverju samfélagi fyrir sig. Á formgerðarsviðinu er áherslan á þau  vandamál sem tengjast 

félagslegri einangrun og fátækt einstaklings. Lykilatriði valdeflingar er samstarf og 

einstaklingar þurfa að vera tilbúnir til þess að takast á við vanda sinn og fá þá hjálp sem þeir 

þurfa. Ekki er hægt að valdefla þá sem geta ekki uppfyllt grunnþarfir sínar eða eru 

heimilislausir. Markmið fangelsa er að endurhæfa fanga svo þeir verði að betri manneskjum 

og með því að verða betri maður lækkar það endurkomutíðni fanga þar sem þeir hætta 

yfirleitt að leiðast út í afbrot eftir að afplánun lýkur. Það er því mikilvægt að einstaklingur taki 

stjórn á lífi sínu og geri sitt besta með því að reyna að verða betri manneskja (Thompson, 

2009).  

3 Afbrot 

Afbrot er hegðun einstaklings þegar hann fremur verknað sem brýtur lög landsins. Afbrot er 

þegar það illa brýtur gegn því góða og því á almenningur auðvelt með að finna til vorkunnar 

með þeim sem brotið var á. Afbrotahegðun breytist í gegnum árin með tilliti til gilda og viðmiða 

hvers samfélags fyrir sig (Helgi Gunnlaugsson, 2000; Reid, 2006). 

3.1 Frávik 

Conrad og Schneider sem komu fyrst fram með félagsfræðilega hugtakið frávik                        

(e. deviation). Frávik er hugtak sem má skilgreina á tvo vegu, annarsvegar með pósitífri 

nálgun og hins vegar út frá samskiptakenningunni. Frávik með pósitífri nálgun má skilgreina 

þannig að frávik sé hegðun eða athöfn sem brýtur gegn gildum og normum sem eru ríkjandi í 

samfélaginu hverju sinni. Margir telja að með pósitífri nálgun megi greina orsakir 

frávikshegðunar. 

Þegar hugtakið er skoðað út frá samskiptakenningunni má segja að frávik verði til þegar þeir 

einstaklingar sem hafa mikil völd þvinga ákveðna hegðun sem þjóðfélagsþegnar verða að 
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fara eftir. Telja má að frávik út frá samskiptakenningunni sé meira byggt á siðferðisgildum í 

samfélaginu, þar sem allir þurfa að hlýða sömu reglum, sama af hvaða stétt þeir eru (Conrad 

og Schneider, 1985). 

Frávikum má skipta í frumfrávik og síðfrávik. Fyrsta stigs frávikshegðunar er sú hegðun sem 

má tengja við bernskuna eða að einstaklingur sem framkvæmir hana hafi gert það sér til 

skemmtunar. Fyrsta stigs frávikshegðun má réttlæta og er sú hegðun sem hægt er að 

skilgreina sem atburð sem hefur ekki áhrif á sjálfsmynd einstaklings með frávikshegðun. Hins 

vegar eru síðfrávik afleiðingar frumfráviks þar sem frávikið verður sýnilegt í umhverfinu. Í 

síðfrávikum duga ekki alltaf réttlætingar fyrir frávikinu og einstaklingurinn bíður eftir að 

verða stimplaður af samfélaginu sem getur haft slæmar afleiðingar á sjálfsmynd hans og 

hegðun. Flestir fara frá því að fremja frumfrávik í að fremja síðfrávik og er það ákveðið ferli 

þar sem einstaklingur stimplast inn í staðalímynd frávika (Lemert, 1951). 

Kai Eriksson var bandarískur félagsfræðingur. Hann taldi að frávik væri falinn eiginleiki innra 

með einstaklingum en ekki meðfæddur eiginleiki og er það samfélagsins að ákveða hvort 

hegðunin sé góð eða slæm (Kai Eriksson, 1994). 

Öllum einstaklingum innan hvers samfélags er skipt upp í hópa sem og samfélaginu sjálfu, 

hvort sem hóparnir eru stórir eða litlir. Þessir hópar ákveða hvað er frávik og hvað flokkast 

undir gildi og norm samfélagsins og hvað er brot á viðmiðunum. Til dæmis getur ákveðin 

hegðun í einu landi verið hluti af menningu þess en stranglega bönnuð í öðru landi, sem 

myndi þá teljast frávik þar sem það er ekki hluti af normum samfélagsins. Það er mikilvægt 

að hver samfélagshópur læri inn á hvað er rétt og hvað er rangt til þess að geta samsamað 

sig í samfélaginu. Það er mjög erfitt að segja til um hvað telst vera afbrot þar sem 

skilgreiningin á því breytist ört, ásamt lögum sem eru í gildi hverju sinni í samfélaginu.  

Þeir einstaklingar sem sýna frávikshegðun eru stimplaðir af samfélaginu. Þeir sem stimplast 

finna sér frávikshópa sem virka eins og stuðningshópar, þar sem frávikshegðunin er 

viðurkennd. Þar fá þeir ýmis tækifæri sem hefðu ekki gefist í samfélaginu vegna stimplunar 

eins og til dæmis hvatning. Þegar búið er að stimpla einstakling vegna frávikshegðunar er 

erfitt fyrir hann að fá að sanna sig sem óstimplaður einstaklingur vegna neikvæðra 

staðalímynda í samfélaginu sem tengjast stimpluðum einstaklingum og hópum. Frávikshópar 

einangrast frekar frá samfélaginu vegna hræðslu á að verða stimplaðir meira. Telja má að 

með stimplun á einstaklinga er samfélagið að ýta undir afbrotahegðun, þar sem stimplunin 
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hefur neikvæð áhrif á afbrotamenn.  

Frávikshegðun einstaklingsins er ekki þar sem megináherslan liggur heldur hvernig 

einstaklingar samfélagsins skilgreina frávikshegðunina. Frávikshegðun þarf ekki endilega að 

vera afbrot heldur er einungis brot á gildum og normum samfélagsins (Becker 1963).  

3.2 Refsing 

Refsing (e. penalty) er vítt hugtak sem algengt er að skipta í tvennt. Annars vegar refsing í 

daglegu lífi, þar sem einstaklingur tekur afleiðingum gjörða sinna og hins vegar þar sem 

ríkisvaldið beitir einstakling refsingu. Þegar ríkisvaldið beitir einstakling refsingu er það gert í 

samræmi við réttarvörslukerfið og er farið eftir ákveðnum lögum og reglum sem eru gildandi 

í samfélaginu hverju sinni. Refsing fer eftir afbroti og refsingu má veita ef sekt einstaklingsins 

er sönnuð. Ríkisvaldið eitt hefur rétt til að refsa brotamanni fyrir hegðun sína (Jónatan 

Þórmundsson, 1992; Arndís Anna K. Gunnarsdóttir, 2011).  

Til eru bæði formlegar og óformlegar refsingar. Refsingar eru ákveðnar til að fylgja þeim 

reglum sem ríkja í hverju samfélagi fyrir sig, en hlutverk þeirra er ekki síður að fæla fólk frá 

því að brjóta af sér. Refsingar þeirra sem brjóta af sér bjóða upp á takmarkað frelsi, þar sem 

afbrotamenn eru lokaðir inni í fangelsum. Verða þeir því að fá þann stuðning sem þeir þurfa 

til að verða betri einstaklingar þegar snúið er aftur út í samfélagið eftir afplánun. Refsingar 

ráðast af efnahagslegum, pólítískum og félagslegum aðstæðum og stjórna þær hegðun 

einstaklings til að brjóta ekki af sér (Miethe og Lu, 2005). 

Afbrot og refsing eru tengd hugtök þar sem refsingar eru ákvarðaðar ef brotin eru lög, en 

lagaákvæðin segja einnig til um þá refsingu sem þarf að beita gagnvart brotinu. Refsingar 

hafa breyst gríðarlega í gegnum tíðina en hafa alltaf verið réttlætanlegar til að refsa 

einstaklingi fyrir slæma hegðun í samfélaginu. Refsingar hafa alltaf það markmið að betra 

einstaklinginn. Þar sem refsingar fela í sér skert frelsi þá má ekki gleyma að afbrotamenn eru 

líka manneskjur með tilfinningar og því skal sýna þeim mannúðlega meðferð og þau 

mannréttindi sem þeir eiga skilið, þrátt fyrir að hafa sýnt slæma hegðun (Arndís Anna K. 

Gunnarsdóttir, 2011; Jónatan Þórmundsson, 1992).  

Hin klassíska stefna Cesare Beccaria var ríkjandi í viðhorfi til refsinga allt fram á miðja 19. öld. 

Það sem einkenndi stefnuna var að ekkert tillit var tekið til andlegs ástands og persónulegra 

þátta brotamannsins né annarra eiginleika  sem gætu haft áhrif á refsinguna. 



15 

 

Afbrotamaðurinn ber sjálfur ábyrgð á broti sínu og skal refsing vera í samræmi við það. Þetta 

átti að koma í veg fyrir að brotamaður myndi brjóta aftur af sér. Klassíska stefnan var seinna 

meir byggð á þeim hugmyndum að persónulegar þarfir brotamanns og einkenni hans skipta 

máli. Þessar breytingar höfðu þau áhrif að minna varð um grimmd sem fylgdi refsingum 

brotamannsins (Jónatan Þórmundsson, 1992). 

Pósítívíska stefnan kom á eftir þeirri klassísku. Refsingar innan pósitívísku stefnunnar áttu að 

koma í veg fyrir þá hættu sem samfélaginu stóð af brotamanni. Stefnan þurfti að bjóða uppá 

meðferð fyrir brotamenn sem kæmi þeim á réttan kjöl í samfélaginu og kenna þeim rétta 

hegðun. Brotamennirnir sem þyrftu þessa meðferð væru ekki endilega í fangelsi heldur gætu 

verið sjúklingar á sjúkrahúsi þar sem þörfum þeirra væri sinnt. Hægt væri að bjóða upp á 

ráðgjafarþjónustu, menntunaraðstöðu og sálfræði- og læknisaðstoð. Eftir þessa 

hugmyndafræði kom meðferðarstefnan sem hefur haft mikil áhrif víða um heiminn. 

Meðferðarstefnan einkennist aðallega af þörfum og félagslegum aðstæðum brotamannsins. 

Meðferðin á að gera brotamanninn hæfari til að lifa í samfélaginu eftir afplánun þar sem 

hann á að hafa fengið þá hjálp og þann stuðning sem hann þarf á að halda. Með þessu átti að 

tryggja öryggi samfélagsins en meðferðarstefnan hér á landi hefur ekki skilað sér eins og á 

hinum Norðurlöndunum (Jónatan Þórmundsson, 1992). 

 

3.3 Endurhæfing 

Endurhæfing (e. rehabilitation) afbrotamanna er ákveðin hugmynd um markmið refsinga. 

Hugtakið endurhæfing kom frá Z. R. Brockway og kom fyrst fram á 19. öldinni. Endurhæfingin 

á að draga úr afbrotahegðun einstaklinga og á að útiloka allar ástæður hennar. Einnig er oft 

talað um atvinnutengda starfsendurhæfingu en samkvæmt lögum nr. 60/2012, um 

atvinnutengda starfsendurhæfingu, má skilgreina hana sem ákveðið ferli sem inniheldur 

ráðgjöf og úrræði fyrir þá einstaklinga sem hafa skerta starfsgetu. Markmiðið er að auka 

starfsgetu þeirra og stuðla markvisst að endurkomu þeirra á vinnumarkaðinn. Atvinnutengd 

starfsendurhæfing byggir á einstaklingsbundinni áætlun þar sem styrkleikar einstaklingsins 

eru nýttir til fulls með áherslu á að draga úr hindrunum sem skerða starfsgetu. 

Endurhæfingarsjónarmiðið byggir meðal annars á meðferðarúrræði fanga sem taka út 

refsingu og rétt þeirra til menntunar. Sjónarmiðið vinnur með þá þætti einstaklingsins sem 
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eru undirliggjandi og valda afbrotahegðun þeirra. Einnig ætti ítrekunartíðni þeirra að minnka 

eftir því sem endurhæfingin er meiri (Siegel, 2009).  

Endurhæfing innan veggja fangelsa er mikilvæg og á hún að minnka þörf einstaklinga til að 

fremja afbrot. Endurhæfing á að hjálpa afbrotamanninum að aðlagast samfélaginu eftir að 

hafa tekið út refsingu sína. Stefnan gengur út á að hegðun einstaklinga sé breytileg með 

vísindunum. Í fangelsum á nítjándu öldinni var gert ráð fyrir að fangar myndu bæði íhuga og 

vinna og voru því fangelsi vestrænna landa hönnuð út frá endurhæfingastefnunni. 

Endurhæfingastefnan var orðin að meginmarkmiði í refsikerfi Englands í lok nítjándu aldar 

sem og í mörgum öðrum iðnaðarsamfélögum. Þrátt fyrir það voru ekki allir sammála um 

hversu fagleg stefnan væri þar sem hún væri ekki einstaklingsmiðuð og því allir fangarnir 

meðhöndlaðir eins. Seinna meir var byrjað að flokka fangana og fengu þeir þá 

einstaklingsmiðaða meðhöndlun (Hudson, 1996). 

Mikið er deilt um hugtakið endurhæfing en það má greina út frá tveimur forsendum; 

nauðhyggju og viljahyggju, sem fjalla báðar um eðli mannsins. Í nauðhyggju felst að 

einstaklingurinn mótist af umhverfi sínu og að félagslegir þættir, eins og atvinnuleysi, 

fjölskylda eða fátækt hafi áhrif á afbrotahegðun hans. Þeir aðilar sem aðhyllast nauðhyggju 

vilja í flestum tilfellum vægari refsingar en samt sem áður meiri endurhæfingu á meðan 

afplánun stendur þar sem það á að bæta afbrotamennina. Þessi hugmynd um að 

afbrotamenn lagist með meiri endurhæfingu var framkvæmd á eftirstríðsárunum á mjög 

öfgafullan hátt, en þar voru afbrotamenn meðhöndlaðir eins og þeir væru sjúkdómur (Burrell 

og Morgan, 1979; Hudson, 1996).  

Þeir sem aðhyllast viljahyggju telja að fólk hafi frjálsan vilja án áhrifa frá umhverfi og 

félagslegum öflum. Hver og einn einstaklingur þarf að taka ábyrgð á eigin gjörðum og eru 

einstaklingar sem brjóta af sér líklegri til að fá þyngri refsingar en þeir sem brjóta ekki af sér 

(Burrell og Morgan, 1979).  

Mikil áhersla var á endurhæfingu fanga fram á tuttugustu öld en samt sem áður hefur 

endurhæfingasjónarmiðið verið mjög umdeilt en í dag nýtur það mikilla vinsælla (Alschuler, 

2009). Endurhæfingahugmyndir má rekja til nytjastefnunnar (e. utilitarianism) sem leggur 

áherslu á að refsingar eigi að vera fyrirbyggjandi og koma í veg fyrir að einstaklingur brjóti af 

sér í framtíðinni (Ragnheiður Bragadóttir, 2003). Afbrotamaðurinn verður að nytsamlegum 

samfélagsþegni ef hann er aðlagaður að því samfélagi sem hann býr í með þeim viðurkenndu 
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reglum sem þar viðgangast (Jón Þór Ólason, 2004). Nokkrir þættir stuðla að góðri betrun 

fanga og dæmi um það er menntun, meðferðarstarf, viðtöl við ráðgjafa og annað 

uppbyggilegt starf (Gaes, 2008). 

Ein stærsta rannsókn sem gerð hefur verið í Evrópu á fangelsum, frávikshegðun og 

atvinnumálum fanga byggir á að evrópsk fangelsi sem bjóða upp á starfstengda 

endurhæfingu hafa sýnt gríðarlega góðan árangur hjá þeim föngum sem snúa aftur í 

samfélagið. Samkvæmt rannsókninni er lykilinn að betri einstaklingi starfsendurhæfing og 

verkþjálfun á meðan afplánun stendur. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að þeir 

fangar sem höfðu afplánað dóm sinn í fimm ár eða meira með verklegri þjálfun og 

starfsendurhæfingu eru mun betur settir en þeir fangar sem fá vægari dóm og hljóta því 

minni starfsendurhæfingu og þjálfun. Einnig sýndi rannsóknin fram á að þeir fangar sem 

misstu vinnuna sína á meðan afplánun stóð voru líklegri til þess að leiðast ekki aftur út í 

afbrot heldur hefja atvinnuleit af miklum krafti (Bhuller, Dahl, Løken og Mogstad, 2016). 

 

4 Innan veggja fangelsisins 

Í Stjórnarskrá lýðveldisins Ísland, 76. gr. laga nr. 33/1944 segir að allir þjóðfélagsþegnar 

landsins hafi rétt á almennri menntun og fræðslu við sitt hæfi og eru fangar engin 

undantekning í þeim efnum. Samkvæmt lögum nr. 15/2016, um fullnustu refsinga, ber 

íslenskum fangelsum að veita föngum vinnu ef þeir vilja og hafa getu til þess og einnig hafa 

þeir rétt á að stunda nám á meðan afplánun stendur.  

4.1 Lög um vinnu og nám í íslenskum fangelsum 

Í íslenskum fangelsum er algengt að fangar séu í skóla eða vinni á meðan þeir taka út 

refsingu (Fangelsismálastofnun, 2002).  

Í lögum nr. 15/2016, um fullnustu refsinga, kemur fram að þeir fangar sem geta og vilja mega 

vinna innan fangelsisins ef aðstæður leyfa. Það er forstöðumaður hvers fangelsis sem 

ákveður hvaða vinnu fanginn skuli vinna hverju sinni, en fanginn má þó leggja fram ósk um 

val ef um eitthvað sérstakt er um að ræða. Fangar mega í samvinnu við Fangelsismálastofnun 

og forstöðumann vinna utan fangelsisins með sérstöku leyfi og undir eftirliti. Til að fá það 
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samþykkt þarf að taka tillit til sakaferils fangans og hegðun hans í afplánunni. Þetta er þó 

ekki tekið til greina nema fangi hafi setið inni samfellt í fimm ár. 

Hver og einn sem tekur að sér vinnu þarf að vinna alla virka daga nema laugardaga og má 

ekki vinna lengur en átta klukkustundir í senn. Fangelsismálastofnun er skyldug til þess að 

setja gjaldskrá um þóknun fyrir nám og vinnu, dagpeninga fyrir fanga og hvernig greiðsla fer 

fram. Greiðsla verður að berast á tveggja vikna fresti og þarf að endurskoða gjaldskrána 

reglulega, en hún miðast við að fangi hafi efni á brýnustu nauðsynjum. Þeir fangar sem eru 

án vinnu fá ekki dagpeninga frá Fangelsismálastofnun.  

Fangar hafa einnig leyfi til  þess að stunda nám samkvæmt lögum nr. 15/2016 um fullnustu 

refsinga. Boðið er uppá dagskóla, fjarnám og starfsþjálfun fyrir fanga. Fangi má vera í skóla 

utan fangelsisins en það þarf þá að vera með samþykki forstöðumanns og vera undir eftirliti. 

Fangelsin útvega bækur og þau gögn sem fanginn þarf til þess að stunda nám sitt. Þeir fangar 

sem stunda reglubundið nám þurfa ekki að sinna vinnuskyldu þar sem hver kennslustund 

jafngildir einni klukkstund í vinnu. Föngum getur verið vikið úr námi ef þeir sinna ekki námi 

sínu og er nám fanganna á ábyrgð menntamálayfirvalda. 

 

4.2 Dagleg störf 

Athafnir einstaklings í daglegu lífi eins og til dæmis að taka þátt í samfélaginu, hlúa að öðrum 

sem og sjálfum sér eða stunda nám, tómstundir eða vinnu myndi flokkast undir dagleg störf. 

Þessi daglegu störf endurspegla oft menningarleg gildi og er ákveðið skipulag. Þau verkefni 

sem einstaklingur tekur sér fyrir hendur getur haft mikil áhrif á hann, sjálfsálit hans og 

hegðun. Hver einstaklingur sinnir ákveðinum hlutverkum í lífinu sem getur haft áhrif á þau 

störf sem hann velur sér (Kielhofner, 2008; Dicke, 2009).  

Það er mikilvægt fyrir hvern og einn að taka þátt í daglegum störfum þar sem það þroskar 

einstaklinginn og eykur lífsreynslu hans. Sá sem sinnir daglegum störfum verður færari í að 

tengjast samfélaginu og sér meiri tilgang með lífinu heldur en þeir sem taka ekki þátt í 

daglegum störfum (Law, 2002).  

Því er mikilvægt fyrir fanga að sinna þeim störfum sem eru í boði, hvort sem það er að elda, 

vinna eða stunda nám, bæði til að stytta sér stundir innan fangelsisins en sérstaklega til þess 

að öðlast færni sem kemur að gagni þegar fanginn fer aftur út í samfélagið svo hann 

einangrist ekki. Auðvitað hafa störfin mismunandi áhrif á hvern og einn og stundum fær 
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viðkomandi ekki þá ánægju og gleði sem hann ætti að fá út úr þeim verkefnum sem hann 

sinnir. Miklu skiptir að byggja upp jákvætt viðhorf til verkefna sem valin eru (Kielhofner, 

2008; Law, 2002).  

 

4.3 Vinna fanga 

Vinna í fangelsum hefur alltaf verið til staðar, en áður fyrr var hún kölluð hegningarvinna. Í 

dag er  vinnan hluti af þeirri endurhæfingu sem fer fram innan fangelsisins. Margir fangar 

sem hafa litla menntun og hafa verið án atvinnu í langan tíma leiðast frekar út í afbrot heldur 

en aðrir. Hjá föngum má sjá sterk tengsl á milli atvinnu og brottfalls úr skóla. Þessir þættir 

geta aukið líkur á endurkomu fanga (John Howard Society of Alberta, 2002).  

Í nútímasamfélagi fá einstaklingar með litla menntun fleiri tækifæri heldur en áður fyrr, en 

það getur reynst sumum erfitt þar sem kröfur á vinnumarkaðnum aukast og fá þeir sem eru 

betur menntaðir frekar vinnu heldur en þeir sem hafa litla eða enga menntun (Boe, 1998). 

Íslensk fangelsi bjóða upp á vinnu fyrir þá fanga sem hafa getu og vilja til og er ákvörðun um 

vinnuna í höndum einstaklingsins sem og forstöðumanns hvers fangelsis fyrir sig, en það er 

alltaf fanginn sem þarf að sinna vinnunni og er því betra ef hún tengist áhugamálum hans 

(Fangelsismálastofnun, 2002).  

Einstaklingar mega sinna samfélagsþjónustu eftir að hafa verið dæmdir í allt að 12 mánaða 

óskilorðsbundið fangelsi, samkvæmt 37. gr laga um fullnustu refsinga. Samfélagsþjónusta er 

skilgreind sem ólaunað tímabundið starf sem einstaklingur sinnir til að koma til móts við 

samfélagið og kemur því í stað afplánunar í fangelsi. Helstu störfin í samfélagsþjónustu eru 

hjá opinberum stofnunum eða líknar- og félagsstörf hjá félagasamtökum. Starfið er sett 

þannig upp að einstaklingur geti sinnt námi sínu eða atvinnu og verið þannig virkur í 

samfélaginu og vinnur því á kvöldin og um helgar. Samfélagsþjónustu má ekki veita 

einstaklingi ef almannahagsmunir mæla gegn því og er það undir Fangelsismálastofnun að 

taka ákvörðun um hvort leyfa megi einstaklingi að sinna starfinu. Þegar umsókn hefur verið 

send inn er brotaferill hans skoðaður, félagslegar aðstæður, atvinna og mat á hæfni hans. Ef 

einstaklingur bregst þeim skilyrðum sem sett eru sem varðar starfið gæti hann þurft að 

afplána dóm sinn, eða hluta hans í fangelsi (Fangelsismálastofnun ríkisins, 2013). 
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4.4 Menntun fanga 

,,Mennt er máttur“ sagði heimspekingurinn Francis Bacon. Menntun er mjög mikilvæg í 

nútímasamfélögum og telst hún vera grunnur að því að einstaklingar geti notið þeirra gæða 

sem bjóðast og að þeir fái tækifæri til að taka þátt í samfélaginu. Einnig getur menntun 

hjálpað þeim fátæku. Fangar eru yfirleitt minna menntaðir heldur en almennir 

þjóðfélagsþegnar og því eru tengslin milli lítillar menntunar og afbrota mjög sterk. Meira en 

þriðjungur fanga hér á landi hefur ekki lokið grunnskólaprófi og einungis einn af hverjum tíu 

er með háskólapróf (Bogi Ragnarsson og Helgi Gunnlaugsson, 2007). Í Mannréttindasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna frá árinu 1999 kemur fram að menntun er mannréttindi og ber því 

ríkisvaldinu skylda að veita þjóðfélagsþegnum sínum menntun, óháð aldri, kynþætti, 

tungumáli eða þjóðerni (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.).  

Menntun hefst hjá flestum þegar þeir eru börn og þróa börn því hæfileika sína í samskiptum 

ásamt því að öðlast færni sem nýtist þeim í framtíðinni. Börn þróa ekki einungis með sér getu 

til að mynda sambönd við aðra og halda uppi samskiptum, heldur eru menntunar- og 

atvinnumöguleikar þeirra einnig háðir hæfileikum hvers og eins. Þess má geta að afbrot og 

aldur haldast í hendur. Afbrotahegðun einstaklinga á aldrinum 15-20 ára vex stöðugt. Gerð 

hefur veirð rannsókn á afbrotahegðun karlmanna, bæði þeirra sem voru í námi og þeirra sem 

ekki voru í námi á aldrinum 16-25 ára. Rannsóknin leiddi í ljós að þeir karlmenn sem hættu í 

námi í kringum 16 ára aldur voru líklegri til að leiðast út í afbrot heldur en þeir sem héldu 

áfram námi (Hansen, 2003; Bogi Ragnarsson og Helgi Gunnlaugsson, 2007).  

Menntun hefur mikil áhrif á hvort einstaklingar fremji afbrot eða ekki. Flestar rannsóknir 

hafa sýnt fram á að þeir einstaklingar sem gengið hafa vel í skóla og eru jákvæðir gagnvart 

námi sínu eru ólíklegri til að fremja afbrot þegar þeir eru unglingar eða orðnir fullorðnir. Hins 

vegar hafa sumar rannsóknir sýnt fram á að þeir einstaklingar sem hafa farið í gegnum 

skólagöngu sína með hegðunarvandamál eða hafa verið vísað úr skóla, eru mun líklegri til 

þess að fremja glæpi þegar þeir eru unglingar eða fullorðnir (Arum, 2002).  

Menntun er mikilvægur þáttur innan fangelsa og hafa rannsóknir sýnt að menntun dregur úr 

endurkomutíðni fanga (Chapell, 2004). Niðurstöður rannsóknar sem gerð var í 

Bandaríkjunum varðandi endurkomutíðni fanga sem voru í námi leiddu í ljós að flestir þeirra 

komu ekki aftur í fangelsi. Hins vegar var endurkomutíðni þeirra sem stunduðu ekki nám á 

meðan afplánun stóð mun hærri. Flestir brjóta af sér innan þriggja mánaða eftir afplánun og 
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var því föngunum í rannsókninni fylgt eftir í þrjú ár (Steurer og Smith, 2003).  

Ríkisendurskoðun gaf út skýrslu um skipulag og úrræði í fangelsismálum hér á landi árið 

2010. Í skýrslunni má finna ýmsar ábendingar og tillögur um hvernig bæta megi fangelsismál. 

Taflan hér fyrir neðan sýnir endurkomutíðni fanga á fimm ára tímabili. Einnig má sjá að 

hlutfall endurkomutíðni íslenskra fanga lækkaði á árunum 2008-2012 (Ríkisendurskoðun, 

2010).  

Myndin hér að ofan sýnir endurkomur íslenskra fanga í fangelsi. Hlutfall þeirra fanga sem 

höfðu afplánað áður lækkaði um 5% á milli áranna 2008-2012, en aftur á móti fjölgaði 

föngum um 35% á þessum árum (Ríkisendurskoðun, 2010).  

Skýrsla Ríkisendurskoðunar nær aðeins til ársins 2012, en heildarfjöldi íslenskra fanga árið 

2013 var í kringum 138 en 68 af þeim hafði afplánað áður. Árið 2014 voru 158 einstaklingar í 

fangelsi og 84 af þeim höfðu afplánað áður. Þetta sýnir þó nokkra hækkun hvað varðar 

endurkomutíðni fanga hér á landi eftir árið 2012 (Ríkisendurskoðun, 2010; 

Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.).  

Þeir sem stunduðu nám á meðan afplánun stóð töldu að það væri mikilvægt þar sem það 

auðveldaði þeim að fá vinnu eftir afplánun (Bogi Ragnarsson og Helgi Gunnlaugsson, 2007). 

Því miður voru nýrri tölur er varða endurkomutíðni fanga hér á landi ekki tiltækar við gerð 

ritgerðarinnar. 

 

4.4.1 ,,Nám er besta betrunin“ 

Þær Inga Guðrún Kristjánsdóttir og Guðný Guðbjörnsdóttir gerðu eigindlega rannsókn á 

árunum 2008-2010 á námi íslenskra fanga. Rannsóknin hafði það markmið að fá sýn fanga á 

      Mynd 1. Yfirlit endurkoma í íslenskum fangelsum (Ríkisendurskoðun, 2010). 
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hvernig þeir upplifa námið innan veggja fangelsisins og hvernig það stuðlar að betrun þeirra 

á meðan afplánun stendur. Einnig var skoðað hvort menntunin hafði áhrif á afbrotahegðun 

þeirra ásamt því að fangarnir sjái tilgang með því að mennta sig. Rannsóknin fór þannig fram 

að rætt var við 15 fanga, og var 8 þeirra fylgt eftir í 18 mánuði. Viðtölin voru tekin við upphaf 

og lok hverrar annar, svo hægt væri að bera saman námsárangur. Þátttakendur voru á 

mismunandi aldri og sumir þeirra hættu í námi á meðan rannsókn stóð. Þrátt fyrir það var 

þeim fylgt eftir. Félagslegur bakgrunnur þátttakendanna var ólíkur en flestir höfðu átt í 

erfiðleikum með nám á yngri árum og margir hverjir áttu í fíkniefnavanda. Flestir höfðu 

afplánað dóm áður. Allir þátttakendurnir áttu það sameiginlegt að afplána dóm á Litla-Hrauni 

og stunda nám þar, hvort sem það var á framhaldsskólastigi eða háskólastigi. Einnig voru 

tekin viðtöl við fanga á Kvíabryggju, í Hegningarhúsinu og í fangelsinu á Akureyri, einungis til 

þess að sjá hvort munur væri á námi í afplánun og hvort að fangarnir upplifðu námið á ólíkan 

hátt.  

Þegar fylgst var með hópnum kom í ljós að nokkrir þeirra glímdu við námsörðugleika eða 

aðrar hindranir sem viðkomu náminu. Margt spilaði inn í námsárangur þátttakendanna, eins 

og trúin á sjálfan sig, lífið án áfengis og eiturlyfja, andleg líðan og sjálfsmynd. Trú þeirra á að 

menntunin myndi hjálpa þeim að öðlast betra líf og hætta afbrotum hafði einnig mikil áhrif á 

námsárangur þeirra. Þessir þættir héldust í hendur og þegar einn þáttanna fór að gefa eftir 

hafði það áhrif á hina þættina og á námsárangurinn.  

Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær  að einstaklingarnir upplifðu námið á jákvæðan hátt 

og var framtíðarsýn þeirra mjög björt. Þátttakendum fannst að þeir væru loksins að stefna að 

einhverju sem væri gagnlegt og hvetjandi og voru þeir afskaplega þakklátir því. Flestir þeirra 

voru með skýr markmið og þeir einstaklingar sem áttu börn sáu loksins fram á að geta gefið 

þeim betra líf. Þátttakendur sáu atvinnutækifæri og höfðu ákveðið að nú væri tími til að snúa 

við blaðinu. Þátttakendurnir töluðu um að námið hafði hvatt þá áfram og að þeir höfðu 

eitthvað fyrir stafni, en lægju ekki bara í rúminu allan daginn og spiluðu tölvuleiki. Þeir vildu 

geta aðlagast samfélaginu að afplánun lokinni en margir kviðu því samt sem áður, þar sem 

þeir vissu ekki hvernig viðhorf samfélagsins yrði og hvort þeir yrðu stimplaðir. Þeir vildu bara 

fá að vera þeir sjálfir í samfélaginu, án stimplunar.   

Allir þátttakendur rannsóknarinnar áttu það sameiginlegt að hafa náð meiri árangri í náminu 

en þeir áttu von á í upphafi og komu þar með sjálfum sér verulega á óvart. Margir þeirra 
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stoppuðu ekki þegar hindranir báru að garði þrátt fyrir mikla námsörðugleika. Einnig voru 

allir sammála um að menntun væri mikilvæg. Rannsóknin sýndi fram á hvernig fangar byggðu 

upp framtíð sína eftir afplánun á námsárangri sínum og í flestum tilfellum var framtíðin 

jákvæð og björt (Inga Guðrún Kristjánsdóttir og Guðný Guðbjörnsdóttir, 2010). 

4.4.2 Rannsókn á föngum sem stunduðu nám á Litla-Hrauni 

Samkvæmt íslenskri rannsókn sem gerð var árið 2006 á föngum sem sátu inni á Litla-Hrauni 

kom í ljós að þeir væru mjög áhugasamir um nám. Hins vegar fannst þeim vanta meiri 

upplýsingar um námið, bæði hvernig þeir gætu hafið nám og hvaða nám væri í boði fyrir þá. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddi í ljós að mesta brottfall fanga úr námi var á milli 

grunnskólaskólanáms og framhaldsskólanáms. Þeir fangar sem voru í námi töldu það vera 

lausnina út úr afbrotum en einnig bætti það sjálfsmynd þeirra. Þegar föngunum gekk vel í 

náminu voru þeir bjartsýnir og jákvæðir en þegar það gekk illa hafði það mikil áhrif á 

fanganna, bæði neikvæð áhrif á sjálfsmynd þeirra og löngun til náms. Til þess að fangar fari 

ekki aftur í afbrot eftir afplánun er lögð áhersla á að þeir haldi áfram að stunda nám eða 

vinnu og því er stuðningur í þeim efnum mikilvægur. Þeir fangar sem stunduðu ekki nám 

þegar rannsóknin stóð yfir sögðu að fangelsið hefði ekki nógu góðar námsaðstæður og að 

margir fangarnir sitja inni í minna en ár og töldu þeir að á þessum stutta tíma sem fangarnir 

sitja inni er takmarkað hægt að læra (Helgi Gunnlaugsson og Bogi Gunnarsson, 2007). 

Eftir efnhagshrunið árið 2008 hafa aldrei fleiri fangar verið skráðir í nám, en hins vegar hefur 

hrunið haft mikil áhrif á starfsframboð í fangelsum. Til dæmis hefur sala á vörum sem 

framleiddar eru í íslenskum fangelsum dregist verulega saman,  ásamt þeim störfum sem 

áður buðust föngum (Ríkisendurskoðun, 2010). 

Árið 2006 var stofnuð sérstök nefnd hér á landi sem var falið að vinna í menntunarmálum 

fanga. Nefndin hafði það að markmiði að byggja upp betri menntun fyrir fanga, bæði í 

fjarkennslu, verkmenntum, og að huga vel að þeim föngum sem höfðu fallið úr námi og voru 

af erlendum uppruna. Allir í nefndinni voru sammála um að nám á meðan afplánun stendur 

yfir skiptir miklu máli þegar endurhæfing fanga er annars vegar og er í raun og veru forvörn, 

ásamt þeim meðferðarúrræðum sem einnig eru í boði. Nefndin vildi að fangar væru hvattir 

til náms og fengju kynningu á því námi sem í boði væri ásamt mati á fyrra námi og fengju 

aðstoð við að skipuleggja núverandi nám sitt. Mikilvægt væri að það væri góð sérkennsla 
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fyrir þá einstaklinga sem þyrftu á því að halda sem og ráðgjöf fyrir fangana, en flestir ættu 

stutta og erfiða skólagöngu að baki og hefðu ekki grunninn í til dæmis stærðfræði og lestri. 

Nefndin taldi að þeir fangar af erlendum uppruna sem dveldu hér á landi í lengri tíma, þyrftu 

aðstoð í íslensku þar sem tungumál er grunnurinn að hverju og einu samfélagi. Hins vegar 

skipti mestu máli að hafa góða námsaðstöðu innan fangelsanna. Að stunda nám í fangelsum 

er erfitt þar sem nettengingar þar eru af skornum skammti og aðstaða til starfsþjálfunar og 

verknáms er ábótavant. Skýrsla nefndarinnar var gerð í samvinnu við rannsókn Helga 

Gunnlaugssonar og Boga Gunnarssonar um námsáhuga fanga á Litla-Hrauni  

(Menntamálaráðuneytið, 2008).  

4.5 Námsörðugleikar 

Námsörðugleikar (e. learning disorders) eru erfiðleikar sem valda því að einstaklingur á erfitt 

með nám. Námsárangur er því undir þeim viðmiðum sem gerðar eru með tilliti til aldurs, 

greindar og fyrri menntunnar. Sumir námsörðugleikar geta verið vegna erfiðra félagslegra 

aðstæðna, óviðunandi kennslu, umhverfisins eða andlegra erfiðleika. Sértækir 

námsörðugleikar eru meiri hjá drengjum heldur en stúlkum og má þar nefna lesblindu, 

skrifblindu eða talnablindu. Þeir einstaklingar sem stríða við námsörðugleika eru líklegri til að 

sýna slaka frammistöðu í námi ásamt því að hætta í skóla (Mash og Wolfe, 2010). 

Niðurstöður rannsóknar Boga Ragnarssonar og Helga Gunnlaugssonar sem var birt árið 2007 

leiddi í ljós að meirihluta fanga stríða við námsörðugleika að einhverju leyti. Einnig var um 

30% fanganna með sértæka námsörðugleika, en ekki allir höfðu fengið greiningu þrátt fyrir 

að eiga sögu um þá erfiðleika. Þeir fangar sem voru ekki í námi sögðu að skrift og lestur væri 

ekki þeirra sterkasta hlið né stærðfræði (Bogi Ragnarsson og Helgi Gunnlaugsson, 2007).  
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Flestir fanganna höfðu ekki fengið þá aðstoð sem þeir hefðu þurft á að halda samkvæmt 

myndinni hér að ofan. Þrátt fyrir að margir fangar hafa ekki fengið aðstoð við 

námsörðugleika sína hafa þeir styrkleika sem hjálpa þeim í náminu, eins og til dæmis gott 

minni eða eru góðir í utanbókarlærdómi. Samkvæmt rannsókninni var talið að það yrði að 

koma til móts við þá fanga sem stríða við námsörðugleika ef þeir vilja stunda nám á meðan 

afplánun stendur og veita þeim þann námsstuðning sem þeir þurfa (Helgi Gunnlaugsson og 

Bogi Ragnarsson, 2007). 

5 Íslenska réttarvörslukerfið 

Fangelsiskerfin eru hluti af réttarvörslukerfi og byggist á menningu og fjárhag hvers lands 

fyrir sig. Réttarvörslukerfið á Íslandi hefur í gegnum tíðina fylgt réttarfarshugmyndum sem 

hafa þróast á Vesturlöndunum síðustu aldir. Réttarvörslukerfið er byggt á almennum 

hegningarlögum nr. 19/1940 (Helgi Gunnlaugsson, 2000; Valtýr Sigurðusson, 2004).  

 

Mynd 2. Aðstoð við námsörðugleika (Bogi Ragnarsson og Helgi Gunnlaugsson, 2007). 
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5.1 Fangelsismálastofnun ríkisins 

Árið 1989 var Skilorðseftirlit ríkisins og fangelsismálanefnd dómsmálaráðuneytisins 

sameinuð í nýja stofnun sem fékk nafnið Fangelsismálastofnun ríkisins og er ennþá starfandi 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, 2002). Helsta ástæða þessarar sameiningar var endurskoðun 

á lögum og reglum er varða fangelsismál á Íslandi ásamt heildarúttekt á fangelsismálum. 

Stofnuninni var skipt upp í tvær deildir; annars vegar fullnustudeild sem sá um fullnustu 

refsidóma og hins vegar félagsmáladeild sem sá um eftirlit hjá þeim sem höfðu áfrýjað dómi, 

fengið skilorðsbundinn dóm eða reynslulausn, sem og félagslega þjónustu við fanga. Eitt 

helsta markmið stofnunarinnar er að lækka endurkomutíðni fanga hér á landi (Íris Eik 

Ólafsdóttir og Snjólaug Birgisdóttir, 2010; Fangelsismálastofnun ríkisins, 2002).  

Forstjóri Fangelsismálastofnunnar er Páll Egill Winkel en forstjóri er skipaður í fimm ár í senn. 

Meirihluti starfsmanna stofnunarinnar eru karlmenn eða um 72% (Fangelsismálastofnun 

ríkisins, e.d.f.).  

Fangelsismálastofnun ríkisins sér um að framfylgja lögum nr. 15/2016, um fullnustu refsinga, 

ásamt þeim reglugerðum og ákvæðum sem þeim fylgja. Einnig sér stofnunin um eftirlit með 

þeim aðilum sem ekki hafa fengið dóm heldur reynslulausn, rekstri fangelsanna á Íslandi og 

að fangar fái þá þjónustu sem þeir þurfa á að halda, ásamt því að halda utan um tölulegar 

upplýsingar. Fangelsismálastofnun telur það mikilvægt að afplánun fari fram með öruggum 

hætti og þegar fangi snýr aftur í almennt samfélag þá hafi hann lokið refsingu sinni með þeim 

stuðningi sem hann fær innan veggja fangelsisins. Með því á að koma í veg fyrir að 

einstaklingur brjóti aftur af sér, til dæmis með sérfræðiþjónustu eins og viðtölum við 

sálfræðinga, félagsráðgjafa og lækna eins og kemur fram í lögum nr. 15/2016 um fullnustu 

refsinga. Fangelsismálastofnun setur fram einstaklingsmiðaða áætlun fyrir hvern og einn 

fanga og felur það í sér þann stuðning sem viðkomandi þarf á að halda, áhættumat og getu 

til náms eða iðju, sem og tengsl við fjölskyldu sína (Valtýr Sigurðsson, 2004).  

Allt frá árinu 1995 hefur Fangelsismálastofnun ríkisins vistað fanga á áfangaheimilinu Vernd 

til þess að þeir fái tækifæri til að aðlagast samfélaginu að nýju og að þegar þeir hafa afplánað 

dóm sinn eru þeir orðnir að nytsamlegum þjóðfélagsþegnum. Mjög góður árangur hefur 

verið hjá þeim sem lokið hafa afplánun á Vernd þrátt fyrir að þurfa að fylgja þeim reglum 

sem þar eru. Vernd er endastaður afplánunar þar sem hver og einn vinnur að sínum eigin 

markmiðum (Vernd, e.d.) 
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5.2 Fangelsi á Íslandi  

Á Íslandi eru fimm starfandi fangelsi; Fangelsið Hólmsheiði, Fangelsið Akureyri, Fangelsið 

Kvíabryggju, Fangelsið Sogni og Fangelsið Litla-Hrauni. Í öllum íslenskum fangelsum hafa 

fangarnir rétt til að stunda nám og vinnu ef þeir kjósa (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.d.).  

Nýjasta fangelsið hér á landi er fangelsið Hólmsheiði. Það sem einkennir fangelsið þar er að 

þar er álma fyrir kvenfanga með langtímavistun og er það eina fangelsið á Íslandi sem býður 

upp á úrræði fyrir konur (Fangelsismálastofnun ríkisins, 2016).  

Fangelsið á Akureyri hefur verið starfrækt frá árinu 1978. Þeir afbrotamenn sem vistast þar 

þurfa að vera tilbúnir að hætta allri vímuefnaneyslu og þurfa að fylgja ákveðinni 

endurhæfingaráætlun sem þeim er sett fyrir (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.a.).  

Fangelsið á Kvíabryggju var fyrst og fremst fyrir þá afbrotamenn sem greiddu ekki 

barnalífeyri eða meðlagsskuldir, allt til ársins 1963, en í dag er það fyrir þá sem hafa lítinn 

sakaferil (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.b.). 

Fangelsið Sogni hefur verið opið frá árinu 2012. Á Sogni er umhverfisstefna sem þeir fangar 

sem þar eru vistaðir þurfa að fylgja (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.e.). 

Fangelsið Litla-Hrauni er stærsta fangelsi landsins og er það fyrst og fremst afplánunar- og 

öryggisfangelsi. Afbrotamenn sem þar eru hafa flestir hlotið refsingu til lengri tíma 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.c.).   

6 Félagsráðgjöf  

Í lögum nr. 95/1990, um félagsráðgjöf, segir að sá aðili sem hefur leyfi frá landlækni má kalla 

sig félagsráðgjafa. Félagsráðgjöf á upphaf sitt að rekja til umbótaheyfingar og kristilegra 

góðgerðafélaga sem voru mikilvægur hluti samfélaga í Evrópu um aldamótin 1900. Í kringum 

aldamótin komu fram vandamál sem þekktust ekki áður, eins og til dæmis mikill fjöldi 

heimilislausra og fátækra. Þetta leiddi til þess að góðgerðastarfsemi varð fyrst skipulögð og 

seinna meir varð hún skylda þjóðfélagsþegna að sinna henni til að bæta aðstöðu þeirra sem 

minna máttu sín. Félagsráðgjöf leggur mikla áherslu á gott siðferði, fagleg vinnubrögð og 

heildarsýn (Farley, Smith og Boyle, 2006).  
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6.1 Heildarsýn  

Félagsráðgjöf kemur víða við og sinnir mismunandi hópum innan samfélagsins. Þegar horft er 

á afbrotamenn er mikilvægt að félagsráðgjafinn styðjist við heildarsýn. Með heildarsýn er átt 

við að einstaklingnum er mætt á þeim stað sem hann er og horft er á þá þætti sem mótar 

einstaklinginn, eins og umhverfi hans og samskipti. Einnig er mikilvægt að skoða kerfisáhrif á 

einstaklinginn (Sigrún Júlíusdóttir, 2006). Þegar unnið er með afbrotamönnum þarf einnig að 

vinna með fjölskyldu hans og er því mikilvægt að félagsráðgjafinn hafi auga með þeim 

erfiðleikum sem geta átt sér stað í fjölskyldunni (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 

Sjónarmið félagsráðgjafar er að allir einstaklingar séu jafn mikilvægir og vandamál hvers og 

eins er samspil umhverfis og samskipta, en með ráðgjöf sem greina vandann er hægt að 

bæta lífskjör einstaklinga (Farley, Smith og Boyle, 2006). 

Félagsráðgjafar eru menntaðir í að finna þau úrræði sem henta hverjum og einum 

skjólstæðingi, og með tilliti til andlegrar félagslegslegrar og líkamlegrar getu, þar sem allir eru 

frábrugðnir hver öðrum og hafa ólíka lífsreynslu. Félagsráðgjafinn hjálpar einstaklingnum að 

hjálpa sjálfum sér og á að sporna gegn félagslegu ranglæti. Þegar kemur að heildarsýn er 

mikilvægt að beita viðtalstækni í starfi félagsráðgjafa, sem felur í sér samkennd, virka hlustun 

og tillitsemi. Mikilvægt er að félagsráðgjafi geti lesið í svipbrigði og tilfinningar skjólstæðings 

síns (Sigurlaug Hauksdóttir, 2006; Björg Karlsdóttir, Ólöf Unnur Sigurðardóttir og Sveinbjörg 

J. Svavarsdóttir, 2006).  

 

6.2 Félagsráðgjöf í fangelsum 

Þeir félagsráðgjafar sem stunda vinnu sína í réttarvörslukerfinu eru kallaðir 

réttarfélagsráðgjafar og má flokka það undir eitt sérfræðisvið félagsráðgjafar. 

Réttarfélagsráðgjafar sinna brotaþolum, fórnarlömbum afbrota, kynferðismálum, ungum 

afbrotamönnum, sem og þeim sem eru á skilorði eða á reynslulausn. Einnig sinna þeir málum 

barna í forsjár- og umgengnismálum ásamt deilu-og úrskurðarmálum foreldra. 

Réttarfélagsráðgjafar eru talsmenn barnanna í þessum efnum og aðstoða foreldra og börn 

innan réttarkerfisins. Þeir veita öllum sem þeir hjálpa andlega þjónustu, ásamt félagslegri, 

sem ætti að bæta líf þeirra. Einstaklingar sem fremja afbrot og þeir sem verða fyrir afbrotum 

eru þeir hópar sem félagsráðgjafar hafa barist fyrir að fái þá þjónustu sem þeir þurfa á að 
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halda, þar sem þeir gleymast oftar en ekki innan samfélagsins (Marsal, Bass og Jackson, 

2007).   

Hjá Fangelsismálastofnun ríkisins starfa einungis tveir félagsráðgjafar og er starf þeirra frekar 

nýlegt. Starfi þeirra má skipta í tvennt, skilorðseftirlit og þjónustu við fangelsin hér á landi. 

Réttarfélagsráðgjafarnir eiga að efla tengsl á milli Fangelsismálastofnunnar og fangelsanna. 

Ráðgjafarnir sinna einnig framfærslu- og fjármálaráðgjöf, samskiptum við barna- og 

félagsmálayfirvöld og meðferðarmálefnum, svo eitthvað sé nefnt en þetta má allt tengja í 

endurhæfingastefnuna um að bæta líf fangans á meðan afplánun stendur. Afbrotamönnum 

hefur verið skipt upp í tvo hópa og sér sitthvor félagsráðgjafinn um hvorn hóp. Ástæða þess 

er sú að margir afbrotamannana eiga erfitt með að treysta öðru fólki sem og stofnunum og 

margir hafa slæma reynslu af kerfinu, en með þessu er að leitast við að byggja upp traust 

þeirra. Félagsráðgjafarnir sjá um að taka viðtöl við alla nýja fanga, en líka þá sem eldri eru. 

Þeir gera vistunaráætlun fyrir hvern og einn samt meðferðaráætlun en samkvæmt lögum nr. 

15/2016 um fullnustu refsinga, er markmið hennar að fanginn geti, eftir afplánun aðlagast 

samfélaginu, hafi góð tengsl við sína nánustu og að hann geti leitað sér aðstoðar ef eitthvað 

bjátar á. Þessari áætlun er fylgt eftir, en vegna regluglegrar endurskoðunar er henni þó oft 

breytt. Einnig bjóða þeir upp á viðtöl við fanga og aðstandendur þeirra en vegna mikilla anna 

hjá félagsráðgjöfunum hafa þeir ekki undan og er oftar en ekki biðlisti hjá þeim. Í sumum 

fangelsum eru fastir viðtalstímar við félagsráðgjafa, en sumsstaðar eru þeir óreglulegir og 

félagsráðgjafi ekki alltaf til staðar. Getur þetta valdið mikilum óþægindum hjá fanganum, 

sem og mikilli vanlíðan. Eitt það allra mikilvægasta í starfi félagsráðgjafa innan réttarkerfisins 

er að sinna meðferðarþættinum sem inniheldur til dæmis sjálfsákvörðunarrétt 

einstaklinganna. Það er mikilvægt að afbrotamaðurinn taki ákvörðun um líf sitt og verði 

sjálfstæðari þegar hann tekst á við þau viðfangsefni sem bíða hans, sérstaklega eftir afplánun 

þar sem ekki er nógu mikil ábyrgð innan veggja fangelsisins. Því er mikilvægt að félagsráðgjafi 

undirbúi einstaklinginn vel áður en hann fer aftur út í samfélagið með uppbyggingar- og 

meðferðarstarfi (Íris Eik Ólafsdóttir og Snjólaug Birgisdóttir, 2010).   
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7 Niðurstaða og umræða 

Margir þættir hafa áhrif á hegðun einstaklinga, hvernig þeir upplifa aðstæður sem þeir lenda 

í og hvernig þeir takast á við vandamál sín. Umhverfið er til dæmis einn af meginþáttum í 

hegðun einstaklinga og sérstaklega hvað varðar afbrotahegðun þeirra.  

Samkvæmt fyrri rannsóknum má sjá að það er mikilvægt að fangar geti stundað vinnu og 

nám í fangelsum þar sem afbrotamanninum finnst hann hafa öðlast tilgang með lífi sínu á ný 

þrátt fyrir að hafa verið lokaður inni. Einstaklingur sem stundar nám og vinnu finnur fyrir 

ábyrgðartilfinningu sem er gott fyrir hann og sjálfsmynd hans, og er hluti af endurhæfingu 

hans til að koma sem betri maður út í samfélagið eftir afplánun en þá þarf einstaklingurinn 

oftast að takast á við meiri ábyrgð. Það skiptir máli að afbrotamaður sinni daglegum störfum 

á meðan afplánun stendur og á það að koma í veg fyrir að hann einangrist í klefa sínum. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að þeir fangar sem stunda nám og vinnu á meðan afplánun 

stendur eru líklegri til þess að aðlagast samfélaginu betur. Aftur á móti kvíða margir því að  

að fara aftur út í samfélagið þar sem þeira hafa verið stimplaðir og orðspor þeirra er í hættu 

og það er hægara sagt en gert að bæta orðspor sitt og losna við stimpilinn eftir að hafa 

fengið hann.  

Valdefling skiptir því gríðarlega miklu máli þar sem einstaklingar verða að taka ábyrgð á lífi 

sínu, lifnaðarháttum sínum og hegðun sinni. Hver og einn verður að takast á við vandamál sín 

og leysa úr þeim sjálfur, en auðvitað má hann alltaf leita sér hjálpar.  

Þeir fangar sem hafa stundað nám og vinnu á meðan afplánun stendur hafa jákvæðara 

viðhorf til framtíðarinnar ef marka má rannsóknina ,,Nám er besta betrunin“ eftir Ingu 

Guðrúnu Kristjánsdóttir og Guðnýju Guðbjörnsdóttir. Hafa þeir bæði miklar væntingar til 

þess að koma aftur út í samfélaigð og eru fullir tilhlökkunar um að verða hluti af 

hversdagsleikanum. Rannsóknir hafa sýnt að þeir sem stunda nám og vinnu innan veggja 

fangelsisins eru ólíklegri til að brjóta af sér aftur, en aftur á móti mun ekki öllum 

afbrotamönnum ganga vel að aðlagast samfélaginu á ný og leiðast þeir aftur út í afbrot. Því 

oftar sem einstaklingur brýtur af sér því stærri stimpil fær hann á sig sem verður erfiðara og 

erfiðara að losna við.  

Í rannsókn Helga Gunnlaugssonar og Boga Gunnarssonar um menntun íslenskra fanga, kom í 

ljós að fangar voru ekki nógu ánægðir með námsaðstöðu sína í fangelsinu. Ef fangi á að 

stunda nám með viðeigandi námsárangri skiptir máli að fangelsin bjóði upp á aðstöðu til þess 
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að afbrotamaðurinn geti gert sitt besta. Einnig kom í ljós að þeir fangar sem ekki voru sáttir 

með námsárangur sinn voru líklegri til þess að hætta í námi og voru ekki jafn bjartsýnir á 

framtíðina. Námsaðstaða fanga er því gríðarlega mikilvæg og spilar mikið inn í námsárangur 

þeirra, en ef að aðstöðunni er ábótavant verður að koma til móts við þá fanga sem stunda 

nám og veita þeim þá aðstöðu sem þeir þurfa til að þeir geti sýnt viðeigandi námsárangur.  

Margir einstaklingar eru að afplána dóm sinn í fangelsum víðsvegar á Íslandi. Það er ótrúlegt 

að sjá að á Íslandi séu einungis tveir félagsráðgjafar að vinna hjá Fangelsismálastofnun 

ríksisins með öll þessi mál afbrotamanna. Ekki nóg með að félagsráðgjafarnir þurfi að hafa sjá 

um áætlanir fyrir fangana, heldur einnig þurfa þeir að veita viðtöl fyrir þá og aðstandendur 

þeirra. Höfundur telur að þetta er miklu meiri vinna en einungis tveir félagsráðgjafar ná að 

sinna. Þetta sýnir fram á að þrátt fyrir að félagsráðgjafarnir séu að gera sitt besta í sínu starfi, 

þá valda þeir því miður ekki allri þessari vinnu þar sem stöðugildin eru ekki nægilega mörg. 

Það að fangi hafi vilja og getu til að stunda nám og vinnu á meðan afplánun stendur hefur 

gríðarlega jákvæð áhrif á hann sérstaklega þegar hann kemur aftur út í samfélagið og er það 

mikilvægt fyrir framtíð hans. Einstaklingurinn er bjartsýnni og með betra viðhorf og með það 

að leiðarljósi gengur allt miklu betur.  

Það vilja allir þjóðfélagsþegnar heimsins, sama hvort þeir hafi brotið af sér eða ekki, vera 

hluti af hversdagsleikanum. Það er mikilvægt að við, hinir einstaklingarnir í samfélaginu, 

hættum að dæma afbrotamenn og hættum að vera með fordóma gagnvart öðrum og gefum 

einstaklingum annað tækifæri, sérstaklega þeim sem brotið hafa af sér. Afbrotamenn eru 

manneskjur með tilfinningar eins og við hin. Það er því sárt að sjá þegar einstaklingar fá ekki 

annað tækifæri því þeir hafa verið stimplaðir og almenningur vill ekki trúa því að 

afbrotamaðurinn hafi breyst til hins betra eftir að hafa endurhæft sig á meðan afplánun stóð 

og er orðinn að betri manneskju og tilbúinn til að takast á við lífið að nýju.  
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