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Útdráttur 

 

Konur eru í miklum minnihluta af heildarfjölda fanga í afplánun á Íslandi. Þær eru 

líklegri til að vera í neyslu áfengis- og vímuefna og glíma við margþættan 

persónulegan vanda sem kallar á að betrun þeirra og menntunartækifæri séu skoðuð 

sérstaklega. Markmið rannsóknarinnar sem ritgerð þessi byggir á var að greina 

aðgengi kvenfanga að námi í afplánun í íslenskum fangelsum. Rannsóknin byggir á 

viðtölum við fagfólk sem starfar náið með kvenföngum og eru sérfræðingar í 

aðbúnaði og þjónustu innan fangelsanna, hvert á sínu sviði. Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til þess að aðgengi kvenna að námi í afplánun í íslenskum 

fangelsum er einhæft og takmarkað. Í Kópavogsfangelsi gátu konur einungis fengið 

bóklega kennslu í íslensku, ensku og stærðfræði. Engin sérstök kennslustofa var í 

fangelsinu, lítið næði til lærdóms og internetaðgengi verulega takmarkað. Með 

tilkomu fangelsi á Hólmsheiði munu konum standa til boða fleiri valkostir hvað varðar 

námsframboð en áður tíðkaðist en aðeins verður boðið upp á fjarnám. Aukið framboð 

verður á áföngum á framhaldsskólastigi þó námsframboð muni aldrei verða líkt og 

þekkist á Litla-Hrauni. Helstu framfarir í menntunarúrræðum kvenna munu meðal 

annars felast í aðgengi að tækjakosti þar sem hverri konu í námi verður útveguð 

fartölva, ásamt rýmra aðgengi að tölvunotkun. 

 



  

 5 

 

Abstract 

 

Few women serve time in Icelandic prisons at each time. Most of them have been in 

heavy substance abuse and suffer from complex personal problems. This situation 

calls for a special attention to their opportunities for education. The aim of this study 

is to analyse female prisoners’ access to education while serving prison sentences in 

Icelandic prisons. The research is based on interviews with professionals who work 

closely with female prisoners and are specialists in working with inmates. The 

findings of the research indicate that access to education of women in prison is 

limited to few available options. In Kópavogur Prison women could only study 

Icelandic, English and mathematics at the upper secondary level. There was no 

dedicated classroom in the prison, no space for studying and internet access was 

severely restricted. At the new Hólmsheiði Prison women will have more options 

regarding education. Although this has not been implemented the plan is that there 

will be more classes offered on secondary school leves. The most important 

improvements in regards to women’s education at Hólmsheiði Prison every woman 

attending educational program will be provided with a lap-top computer, as well as 

more extensive access to computers. 
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Formáli 

 

Ritgerð þessi er 30 ECTS eininga lokaverkefni til meistaraprófs í náms- og 

starfsráðgjöf við Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands og heitir: Nám 

kvenfanga í afplánun á Íslandi. Markmið rannsóknarinnar var að meta aðgengi og 

aðbúnað kvenna að námi í íslenskum fangelsum. Markmiðið var að greina umgjörð 

námsins og kerfisbundna þætti sem hafa áhrif á nám eins og lög, reglugerðir og 

sáttmála. Jafnframt var markmið að kanna möguleika kvenfanga til náms, þarfir 

þeirra hvað nám varðar og meta hindranir sem þeir mæta innan kerfisins.  

Rannsóknarspurningar voru mótaðar í samræmi við markmið rannsóknarinnar og 

hafðar að leiðarljósi við gagnaöflun og úrvinnslu gagnanna. Fyrsta 

rannsóknarspurningin ásamt undirspurningum var: Hvert er aðgengi kvenna að námi 

í íslenskum fangelsum? Hver er lagalegur réttur kvenna til náms í afplánun? Hvernig 

birtist þörf kvenna í afplánun til náms? Önnur rannsóknarspurningin var: Hvernig var 

aðbúnaði til náms háttað í fyrrum Kópavogsfangelsi? Þriðja rannsóknarspurningin 

ásamt undirspurningu var: Hver er framtíðarsýn stjórnvalda á tímamótum breytinga í 

garð málaflokksins nú þegar fangelsi á Hólmsheiði hefur tekið til starfa? Hverjar eru 

helstu hindranir og möguleg tækifæri til uppbyggingar innan málaflokksins að mati 

sérfræðinga? 

Vil ég sérstaklega þakka viðmælendum mínum fyrir þátttöku þeirra í rannsókninni. 

Innsýn þeirra, ábendingar og aðstoð var ómetanleg. Einnig vil ég þakka Sig. Reyni og 

Ragnhildi Sif fyrir hvatningu og stuðning, Jóni stóra bróður fyrir alla aðstoðina sem og 

fjölskyldu og vinum. Án þeirra hefði ég ekki lokið við rannsóknina. 

Rannsóknin var unnin undir leiðsögn Dr. Sifjar Einarsdóttur dósents í náms- og 

starfsráðgjöf við Háskóla Íslands og Ingu Guðrúnar Kristjánsdóttur. Ég vil þakka þeim 

fyrir hvatningu og góða leiðsögn meðan á vinnunni stóð. Inga, tíminn sem þú veittir 

mér í leiðsögn þinni var ómetanlegur. Þúsund þakkir.  
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1 Inngangur 

 

Konur í afplánun er viðkvæmur minnihlutahópur. Flestar eiga þær að baki litla 

formlega menntun, glíma við margþættan og persónulegan vanda á borð við 

þunglyndi og kvíða, eru líklegar til að vera í neyslu áfengis og eiturlyfja ásamt því að 

standa höllum fæti á vinnumarkaði (MacDonald, 2013; Margrét Sæmundsdóttir, 

2005; Sameinuðu þjóðirnar, 2014). Vegna viðkvæmrar stöðu kvenna í fangelsum 

telja Sameinuðu þjóðirnar að fangelsismálastofnanir ættu að setja menntun kvenna í 

fangelsum í forgang meðal annars til að bæta stöðu þeirra á vinnumarkaði eftir að 

afplánun lýkur (Sameinuðu þjóðirnar, 2014).  

Lágt hlutfall kvenna í fangelsum ýtir enn frekar undir sérstöðu þeirra en um allan 

heim er hlutfall kvenna í fangelsum lágt miðað við hlutfall karla. Í flest öllum löndum 

heimsins eru konur um 10% eða minna af heildarfjölda fanga í afplánun (World 

Prison Brief og ICPR, e.d.). Athygli vekur að á meðan hlutfall karla í fangelsum fer 

lækkandi fer hlutfall kvenna í fangelsum ört hækkandi (QCEA, 2007). Fjölgunina má 

rekja til harðari löggjafar á heimsvísu vegna margvíslegra brota. Til dæmis hafa mörg 

lönd tekið hart á afbrotum tengdum fíkniefnum, bæði neyslu og dreifingu þeirra, en 

fíkniefnabrot eru algengustu afbrotin sem konur eru fangelsaðar fyrir í Evrópu 

(QCEA, 2007). Enn eru konur mjög lágt hlutfall af heildarfjölda fanga en sú staðreynd 

að kvenföngum í afplánun fer fjölgandi sýnir að huga þarf vel að þessum viðkvæma 

hópi. 

Samkvæmt íslenskum og erlendum rannsóknum er margt líkt með konum í 

afplánun á Íslandi og konum sem eru í fangelsum erlendis. Á Íslandi er hlutfall 

kvenna í afplánun í fangelsum af heildarfjölda fanga einnig lágt. Þær eru margar 

hverjar illa á sig komnar bæði líkamlega og andlega, líklegri til að vera í neyslu 

áfengis og fíkniefna, flestar þeirra hafa ekki lokið menntun umfram skólaskyldu og 

þær standa höllum fæti á vinnumarkaði (Margrét Sæmundsdóttir, 2004; 2005).  

Markmið þessarar rannsóknar var að meta aðgengi og aðbúnað kvenna að námi í 

íslenskum fangelsum. Markmiðið var að greina umgjörð námsins og kerfisbundna 

þætti sem hafa áhrif á nám eins og lög, reglugerðir og sáttmála. Jafnframt var 

markmið að kanna möguleika kvenfanga til náms, þarfir þeirra hvað nám varðar og 

meta hindranir sem þeir mæta innan kerfisins. Ennfremur var markmið að fá að 
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kynnast sýn fagfólks sem starfar eða starfað hefur með föngum varðandi hver 

raunveruleg staða náms og kennslu væri í afplánun, ásamt því að fá fram þeirra mat 

á hindranir og lausnir tengdar málaflokknum sem og væntingar til framtíðar. Hér í 

fræðilegri umfjöllun verður fjallað nánar um aðstæður kvenna í fangelsi, hvað þarf að 

hafa í huga þegar þær taka út refsingu sína í fangelsum og hvernig hægt er að bæta 

stöðu þeirra í samfélaginu á meðan á afplánun stendur. Í næsta kafla verður farið yfir 

mikilvægi náms og aðgengi að námi í fangelsum með það að markmiði að stuðla að 

betrun fanga á meðan á afplánun stendur.   

1.1 Nám í fangelsi 
Margt mælir með því að boðið skuli upp á nám í fangelsum. Þegar kemur að betrun 

fanga hefur menntun skilað góðum árangri innan fangelsiskerfisins (Clemmer, 1958). 

Því er menntun í afplánun góður kostur ef markmiðið með fangelsisvist er að koma í 

veg fyrir frekari afbrot þegar úr afplánun er komið. Á síðastliðnum árum hefur 

menntun verið skilgreind sem mannréttindi fyrir þá einstaklinga sem hana vilja 

stunda. Samkvæmt mannréttindasáttmála Evrópu (nr. 62/1994) skal engum manni 

synjað um rétt til menntunar og eru þar fangar engin undantekning. Árið 2006 setti 

Evrópuráðið (e. Council of Europe) fram reglugerð um evrópsk fangelsi er lýtur að 

rétt til menntunar. Áhersla er lögð á fjölbreytt námsval og nám við hæfi 

einstaklingsins hvort sem um ræðir bóklegt eða verklegt. Námið skal jafnframt miða 

að þörfum einstaklingsins og áhuga. Nám skal vega jafnt á við vinnu í fangelsinu 

þegar kemur að fjárhagslegum ávinningi. Námsgögn sem og annar aðbúnaður sem 

tengist námi og menntun fanga skal vera aðgengilegur og í samræmi við það sem 

þekkist utan veggja fangelsisins. Stefna þarf að því að gera bóklegt og verklegt nám í 

afplánun sem líkast námi sem fram fer í menntastofnunum landsins til þess að 

auðvelda einstaklingnum áframhaldandi nám að afplánun lokinni (Council of Europe, 

2006).  

Menntun í fangelsum hefur jákvæð áhrif á fanga og dregur verulega úr endurkomu 

þeirra í afplánun (Lochner og Moretti, 2004). Bandarísk samanburðarrannsókn þar 

sem endurkomutíðni var rannsökuð meðal fanga sem stunduðu nám í afplánun og 

föngum sem fengu enga skipulagða menntun leiddi í ljós að hópurinn sem fékk enga 

menntun var um fjórum sinnum líklegri til þess að snúa aftur í fangelsið að afplánun 

lokinni. Endurkoma fanganna í hópnum sem fékk menntun var 29,7% á móti 67,8% 

þeirra sem enga menntun fengu (Nally, Lockwood, Knutson og Ho, 2012).  
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Menntun hefur jafnframt jákvæð áhrif á sjálfsmynd fanga og heldur föngunum í 

góðu andlegu jafnvægi á meðan á afplánun stendur. Hæfilega krefjandi nám eykur 

trú á eigin getu (Inga Guðrún Kristjánsdóttir og Guðný Guðbjörnsdóttir, 2010) og eflir 

sjálfstraust (Spark og Harris, 2005). Verknám í afplánun var konum sem glímdu við 

þunglyndi og kvíða mjög mikilvægt. Virknin leiddi huga þeirra að öðrum hlutum og 

þeim fannst tími þeirra líða hraðar (Spark og Harris, 2005). 

Fangar í afplánun í fangelsi í Kaliforníu í Bandaríkjunum greindu frá margvíslegu 

mikilvægi menntunar í afplánun og þeim góðu áhrifum sem hún hafði á líf þeirra. 

Tekið var á móti föngum í úrræðið með opnum hug og þeir látnir vita að 

þekkingarleysi og fordómar væru ekkert til þess að skammast sín fyrir ef 

einstaklingurinn væri reiðubúinn til að takast á við vandamálið, vinna á því bót og afla 

sér þekkingar. Fangarnir gátu komið skoðunum sínum á framfæri á yfirvegaðan og 

uppbyggilegan hátt og áttu auðveldara með að eiga í samskiptum við einstaklinga 

með annars konar skoðanir. Trú á eigin getu jókst til muna. Þeir náðu þeim 

markmiðum sem þeir settu sér og sáu að þeir höfðu meiri stjórn á eigin lífi en þeir 

upprunalega héldu áður en í afplánun var komið. Fangarnir yfirstigu hindranir í námi 

sem þeir héldu að þeir myndu aldrei geta sem skilaði sér í auknu sjálfstrausti, 

sjálfsvirðingu og betri sjálfsmynd. Þeim fannst tíma sínum vel varið á meðan á 

afplánun stóð og voru bjartsýnir á framtíðina að afplánun lokinni. Jafnframt skilaði 

góður árangur í námi í fangelsi sér í betri samskiptum við fjölskyldu og vini. Þeir 

komu á trausti við ástvini sína að nýju og voru jákvæðar fyrirmyndir barna sinna 

(Thomas, 2013). 

Vel skipulagt nám í fangelsum hefur gefið góða raun um heim allan. Þegar lagt er 

mat á aðbúnað og aðstæður í fangelsum á Íslandi er mikilvægt að horfa til þeirra 

landa sem Ísland alla jafna ber sig saman við og meta hvað hefur virkað vel og hvað 

má betur fara. Ísland hefur tekið þátt í norrænum samstarfsverkefnum meðal annars 

á sviðum fangelsismála (Eikeland, Manger og Asbjørnsen, 2009). Í næsta kafla 

verður farið yfir niðurstöður skýrslu um menntun í fangelsum á Norðurlöndunum með 

það að markmiði að greina áherslur landanna í menntun fanga.  

1.1.1 Nám í fangelsum á Norðurlöndunum 
Árið 2009 kom út skýrsla norrænnar samráðsnefndar um menntun í fangelsum á 

Norðurlöndunum sem Ísland var hluti af. Nefndin leggur áherslu á að fólk fái tækifæri 

til menntunar og til að auka þekkingu sína og hæfni á vinnumarkaði óháð aldri (e. 
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lifelong learning). Fangar eru sérstaklega viðkvæmur minnihlutahópur þegar kemur 

að samkeppnishæfni á vinnumarkaði. Taka þarf sérstakt tillit til menntunar þessa 

hóps samkvæmt nefndinni. Kennarar sem annast kennslu fanga skulu vera 

menntaðir í því fagi sem þeir kenna til þess að gæði kennslunnar séu tryggð. 

Kennarar þurfa að koma til móts við mismunandi námsþarfir nemenda sem getur 

verið erfitt verk þar sem fangar hafa ólík viðhorf, gildi og menningarlegan bakgrunn 

(Eikeland, Manger og Asbjørnsen, 2009). 

Norðurlöndin fara samskonar en þó mismunandi leiðir í menntamálum fanga í 

afplánun samkvæmt skýrslunni. Í Danmörku ber fanga skylda til að nýta tíma sinn í 

afplánun í vinnu, námi eða öðrum viðurkenndum athöfnum sem fangelsið býður upp 

á. Fangar fá menntun bæði í opnum og lokuðum úrræðum. Námið fer fram með 

samskonar hætti en internetaðgangur fanga í lokuðum úrræðum er takmarkaðri en 

fanga í opnum úrræðum. Skortur á internetaðgengi kemur verulega niður á gæðum 

náms og kennslu í fangelsum Danmerkur. Fáir fangar ljúka framhaldsskóla í afplánun 

en margir fangar hefja nám og halda námi áfram að afplánun lokinni. Til þess að 

auðvelda yfirfærslu frá námi í afplánun til náms út í samfélaginu fá fangar dagsleyfi til 

þess að venjast aðstæðum svo þeir flosni síður úr námi (Eikeland, Manger og 

Asbjørnsen, 2009). 
Í Finnlandi er skólaskylda fram að 17 ára aldri og ber yfirvöldum skylda að mennta 

fanga sem ekki hafa náð þeim aldri. Markmið Finna er að tryggja jöfn tækifæri til 

náms þegar komið er fram yfir skólaskyldu. Ríkið veitir því föngum í afplánun 

menntun á framhaldsskólastigi hvort sem um ræðir bóklegt eða verklegt nám. 

Kennarar eru ráðnir inn af dómsmálaráðuneytinu eða koma frá nærliggjandi 

menntastofnunum. Verkstæði í fangelsum þar í landi eru viðurkennd sem 

starfsmenntunarstaðir (Eikeland, Manger og Asbjørnsen, 2009). 
Samkvæmt norskum lögum eiga fangar að hafa sama aðgang að menntun og 

aðrir ríkisborgar. Í fangelsum í Noregi er námskráin sú sama og námskrá stofnanna 

sem annast fullorðinsfræðslu. Réttur einstaklinga sem ekki hafa lokið grunnskólanámi 

er sérstaklega tryggður. Löggjöfin sem tryggir aðgengi að námi nær þó ekki yfir 

háskólamenntun og ekki er skýrt greint frá rétti fanga sem bera annað ríkisfang en 

norskt (Eikeland, Manger og Asbjørnsen, 2009).  

Í Svíþjóð er föngum ekki tryggður réttur til náms samkvæmt löggjöf um menntun í 

skólum eins og almennum borgurum úti í samfélaginu. Menntun fanga er sérstaklega 
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tryggð í lögum um fullnustu refsinga þar í landi og líkt og í Noregi er kennslu háttað 

eins og fullorðinsfræðslu í landinu (Eikeland, Manger og Asbjørnsen, 2009). 

Réttur fanga til náms í fangelsum í Evrópu sem og á Norðurlöndunum er tryggður í 

lögum í þeim löndum þar sem fangar afplána refsingu sína. Margt er líkt með 

framkvæmd náms í fangelsum en það sem einna helst aðskilur er ólíkur aðgangur 

fanga að verklegu námi og hvort kennsla í fangelsi fylgi sérútbúinni námskrá sem 

tekur mið af þörfum fanga og aðstæðum þeirra. Í næsta kafla verður farið yfir lög sem 

tryggja föngum rétt til náms í afplánun í íslenskum fangelsum sem og íslenskar 

rannsóknir sem snúa að námi fanga í afplánun og viðhorf og upplifanir þeirra tengdar 

námi. Markmið yfirferðarinnar er að greina kerfisbundna þætti sem hafa áhrif á nám 

og meta hindranir sem hafa áhrif á nám kvenna í afplánun í íslenskum fangelsum. 

1.1.2 Nám í fangelsum á Íslandi 
Á Íslandi er réttur til náms stjórnarskrárbundinn. Í annarri málsgrein 76. grein 

stjórnarskrár Íslands er kveðið á um að öllum skuli tryggður réttur í lögum til 

almennrar menntunar og fræðslu við sitt hæfi (Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 

33/1944). Föngum í afplánun er tryggður sá réttur samkvæmt lögum um fullnustu 

refsinga (nr. 15/2016). Lögin hafa farið í gegnum talsverðar breytingar á 

undanförnum árum og voru ný lög um fullnustu refsinga samþykkt árið 2016. Fyrri lög 

um fullnustu refsinga voru frá árinu 2005. Fangi hefur kost á að stunda nám eða 

starfsþjálfun og kemur reglubundið nám í stað vinnuskyldu. Föngum sem stunda nám 

á framhaldsskólastigi á meðan afplánun stendur eru útvegaðar kennslubækur án 

endurgjalds og eru bækurnar eign fangelsisins. Fangar fá greidda þóknun fyrir vinnu 

sína og nám (Lög um fullnustu refsinga nr. 15/2016) sem virkar sem jákvæð styrking 

í átt að betri framtíð eftir afplánun dómsins. Nám fanga í fangelsum á Íslandi er á 

ábyrgð menntamálayfirvalda (Lög um fullnustu refsinga nr. 15/2016).  

Orðalag eldri laga um fullnustu refsinga frá árinu 2005 var opið en þar sagði: 

„Fangi fær að stunda nám eða starfsþjálfun ef slíkt stendur til boða.“ Sem þýðir að ef 

aðstæður buðu ekki upp á ákveðið nám eða fjármagn var ekki fyrir hendi til að halda 

úti námi á borð við verknám, þá var það ekki í boði. Með endurskoðun laganna árið 

2016 var orðalaginu breytt og segir í núgildandi lögum: „Fangi skal eiga kost á að 

stunda nám, [þar með talið] fjarnám og starfsþjálfun.“ Samkvæmt nýju orðalagi á nám 

að standa föngum til boða í afplánun en ekki er getið til um framkvæmd þess. Í 

framhaldinu er gefið aukið svigrúm til handa föngum að sækja nám utan 
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fangelsismarkanna ef aðstæður í afplánun eru bágbornar eða ekki til staðar: 

„Forstöðumaður fangelsis getur, að höfðu samráði við Fangelsismálastofnun, ákveðið 

að nám fanga fari að hluta til fram utan fangelsis undir eftirliti fangavarða eða annarra 

aðila sem forstöðumaður ákveður.“ Það þýðir að ef fangi sækist eftir að stunda 

verknám sem ekki er boðið upp á í fangelsinu gæti hann fengið undanþágu til að 

sækja námið utan fangelsisins. Samkvæmt evrópskri skýrslu um fangelsismál kvenna 

frá árinu 2007 kemur fram að Ísland er eina landið í Evrópu sem býður ekki upp á 

verknám í afplánun fyrir konur (QCEA, 2007) en með tilkomu nýrra laga um fullnustu 

refsinga (nr. 15/2016) gefst svigrúm til verknáms utan afplánunar. 

Íslenskar rannsóknir þar sem rætt hefur verið við fanga sem stunda nám í afplánun 

hafa leitt í ljós að viðhorf þeirra til menntunar er jákvætt og er menntun þeim mikilvæg 

(Aðalheiður Dröfn Eggertsdóttir, 2006). Nám hafði jákvæð áhrif á sjálfsmynd fanga, 

andlega líðan og trú á eigin getu (Inga Guðrún Kristjánsdóttir, 2010). Mikill meirihluti 

þeirra sem stunda nám í fangelsi telja sig vera að nýta tíma sinn vel og á sama tíma 

gera fangelsisvistina léttbærari (Bogi Ragnarsson og Helgi Gunnlaugsson, 2007).  

Rannsókn Aðalheiðar Drafnar Eggertsdóttur (2006) á menntun karlfanga sem 

afplánuðu refsingu sína á Litla-Hrauni leiddi í ljós að nám á meðan á afplánun stóð 

hafði jákvæð áhrif á þá menn sem tóku þátt í rannsókninni. Viðmælendur Aðalheiðar 

voru fimm talsins og sátu allir inni fyrir fíkniefnabrot. Þeir áttu það allir sameiginlegt 

að vera í námi þegar rannsóknin fór fram eða höfðu nýlega lokið námsgráðu í 

afplánun. Þeir höfðu allir sameiginlega innri hvöt til þess að nota tímann í afplánun 

skynsamlega og voru þeir sammála um að nám væri besta leiðin til þess. Helstu 

niðurstöður sýndu fram á jákvæð áhrif náms fyrir þessa menn sem birtist meðal 

annars í auknu sjálfstrausti og að framtíðaráform þeirra sneru að því að ljúka námi 

eða starfa við sitt fag. 

Rannsókn Ingu Guðrúnar Kristjánsdóttur (2010) á upplifun og reynslu fanga af 

námi í fangelsi benti til þess að nám væri föngum mikilvægt fyrir þá sem það stunda. 

Námsárangur, andleg líðan, sjálfsmynd, trú á eigin getu og líf án vímuefna voru 

nátengd. Ef einn þessara þátta lét undan síga hafði það neikvæð áhrif á alla hina 

þættina. Allir viðmælendur Ingu Guðrúnar, átta talsins sem fylgt var eftir yfir tíma, 

voru þakklátir fyrir tækifærið til náms í afplánun og upplifðu að þeir væru að nýta 

tímann vel og á jákvæðan og gagnlegan hátt. Þegar vel gekk í námi trúðu 

viðmælendur því að þeir myndu síður brjóta af sér á nýjan leik þegar úr afplánun væri 
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komið. Með góðu námsgengi voru þeir ekki einungis að sanna getu sína fyrir sjálfum 

sér heldur væru þeir einnig að vinna til baka traust og trú fjölskyldna sinna á sér. 

Rannsókn Maríu Guðmundsdóttur Gígju (2010) á gildi náms- og starfsráðgjafar í 

afplánun leiddi í ljós samskonar niðurstöður. María ræddi við þáverandi kennslustjóra 

á Litla-Hrauni, tvo náms- og starfsráðgjafa sem störfuðu náið með föngum, 

forstöðumann áfangaheimilis fyrir fanga og einn fanga í afplánun á Litla-Hrauni sem 

stundaði nám á meðan á afplánun hans stóð. Fanginn hafði jákvætt viðhorf til 

námsins og til þeirra virkni sem námið færði honum. Námsframboð var þó ekki í 

samræmi við þarfir fanga að mati sérfræðinga en þá má einna helst nefna skort á 

verklegu námi í afplánun. Jafnframt hafði takmarkaður internetaðgangur hamlandi 

áhrif á nám, sértaklega nám að loknu stúdentsprófi. Viðmælendum Maríu þótti 

námslegur og persónulegur stuðningur skipta miklu máli ef ljúka átti námi með 

fullnægjandi árangri. Þeim fannst jafnframt mikilvægt að aðgengi að náms- og 

starfsráðgjafa væri tryggt til þess að fá upplýsingar um möguleika þeirra á námi og 

ráðgjöf við val á námi við hæfi. 

Rannsóknir á bakgrunni fanga í afplánun á Íslandi hafa leitt í ljós að mikill meirihluti 

þeirra hefur ekki lokið neinni menntun umfram skólaskyldu (Margrét Sæmundsdóttir, 

2005). Mesta þörfin er því á framhaldsskólamenntun til stúdentsprófs og hafa 

fangelsin á Íslandi haldið úti slíku námi (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.). Fangar 

sem lokið hafa stúdentsprófi og hyggja á áframhaldandi nám á háskólastigi þurfa 

sjálfir að leggja út fyrir þeim kostnaði (Menntamálaráðuneytið, 2007). Nokkrar 

hindranir geta verið í vegi þeirra og má þar meðal annars nefna kostnað. Fjarnám frá 

háskóla getur hlaupið á hundruðum þúsunda, sem fer allt eftir því hvaðan fjarnámið 

er kennt en kostnaðurinn er mismunandi á milli menntastofnanna (Háskóli Íslands, 

e.d.; Háskólinn á Akureyri, e.d.; Háskólinn á Bifröst, e.d.; Háskólinn í Reykjavík, e.d.). 

Ekki eru heldur allar námsleiðir í boði í fjarnámi frá háskólum landsins og 

internetaðgangur fanga í fangelsum á Íslandi er verulega takmarkaður.  

Samkvæmt þeim íslensku rannsóknum sem hér hefur verið greint frá er nám í 

afplánum mikilvægt fyrir fanga sem það stunda. Meirihluti íslenskra rannsókna á 

málefnum fanga snúa þó mestmegnis eða alfarið að körlum í afplánun enda hlutfall 

karla um og yfir 90 prósent í íslenskum fangelsum hverju sinni. Áður en sjónum er 

betur beint að stöðu kvenfanga er mikilvægt að greina þá stefnu stjórnvalda sem 

síðast var mótuð í menntun fanga í afplánun til að gera grein fyrir áherslum og 

markmiðum náms í fangelsum. Ljóst er að svigrúm er til úrbóta þegar kemur að 
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námsframboði og aðbúnaði en árið 2004 setti Fangelsismálastofnun sér markmið 

með fyrirhugaðar framkvæmdir á nýju fangelsi á Hólmsheiði í huga 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, 2004). Í næsta kafla verður farið yfir þau markmið 

sem Fangelsismálastofnun setti sér og stefnu í menntun fanga í afplánun í íslenskum 

fangelsum með það að markmiði að greina aðgengi og aðbúnað fanga að námi. 

1.1.3 Stefna Íslands í fangelsismálum og menntun fanga 
Með fangelsisvist telur Fangelsismálastofnun mikilvægt að tryggja örugga og vel 

skipulagða afplánun og að aðstæðurnar og umhverfið hvetji fanga til að takast á við 

vandamál sín. Til að ná þeim markmiðum vill Fangelsismálastofnun að við upphaf 

afplánunar skuli sett fram einstaklingsmiðuð áætlun um framvindu afplánunarferils 

hvers og eins. Áætlunin fæli í sér þætti á borð við meðferðaþörf, getu til náms eða 

vinnu sem og félagslegan og sálfræðilegan stuðning. Áætlunin er síðan unnin af 

fanga ásamt fagaðilum á afplánunartímanum og endurskoðuð reglulega með tilliti til 

þarfa einstaklingsins. Undir lok afplánunar yrði stuðlað að því að fanginn ætti fastan 

samastað, væri í góðum tengslum við fjölskyldu eða vini, væri meðvitaður um hvar 

hann gæti leitað sér aðstoðar ef til þess kæmi og næði að fóta sig í samfélaginu 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, 2004). Skýrslan greinir frá að fram til þessa hafi 

úrræði og þjónusta við fanga til að takast á við vandamál sín verið bágborin. 

Meðferðarúrræði við vímuefnum sem og geðlæknaþjónusta hafa verið af skornum 

skammti og vonast stofnunin eftir að þjónusta við fanga á þeim sviðum verði bætt 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, 2004). 

Í kjölfar stefnumótunar Fangelsismálastofnunar var skipuð nefnd af 

menntamálaráðherra vorið 2006 til að móta stefnu í menntamálum fanga á Íslandi 

með hliðsjón af stefnumótun í fangelsismálum. Nefndin setti meðal annars fram 

tillögur sem sneru að aðstöðu til náms í fangelsum, náms- og starfsráðgjöf, notkun 

internetsins og verknámi. Nefndin lagði áherslu á nám við hæfi sem miðar að þörfum 

einstaklinganna í nútímasamfélagi óháð bakgrunni og uppruna. Þá var mikil áhersla 

lögð á bættan aðgang fanga að interneti með tilheyrandi lagabreytingum 

(Menntamálaráðuneytið, 2007).  

Í lögum um fullnustu refsinga frá árinu 2005 var sérstaklega kveðið á um að 

internetnotkun fanga inni á klefum væri óheimil og var það mat nefndarinnar að því 

þyrfti að breyta þar sem um einstaklingsmun er að ræða hvort fanga sé treystandi að 

vera einn án eftirlits á internetinu. Með óbreyttum lögum væri ekki hægt að gera 
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undantekningu fyrir einhverja fanga. Við endurskoðun laganna árið 2016 var ákvæði 

um takmörkun á notkun internetsins rýmkuð en þar var kveðið á um að 

forstöðumaður fangelsis gæti veitt fanga aðgang að nettengdri tölvu í sameiginlegu 

rými fangelsis. Jafnframt gæti forstöðumaður veitt leyfi fyrir tölvubúnaði inni í klefa en 

það væri í höndum Fangelsismálastofnunar að setja sérstakar reglur um fyrirkomulag 

og notkun á þeim búnaði (Lög um fullnustu refsinga nr. 15/2016). Með þessu orðalagi 

skapast svigrúm til að gefa ákveðnum föngum aðgang að internetinu inni í klefa en 

fer það eftir því hvaða reglur Fangelsismálastofnun setur innan íslenskra fangelsa.  

Á sama tíma og skýrslan um stefnumótun í menntamálum fanga á Íslandi 

(Menntamálaráðuneytið, 2007) var unnin fór fram samnorræn rannsókn á menntun 

fanga, bæði aðbúnaði og viðhorfi fanga til menntunar (Eikeland, Manger og 

Asbjørnsen, 2009). Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu meðal annars í ljós skort á 

upplýsingum til fanga í íslenskum fangelsum um hvaða nám væri í boði í afplánun. 

Einnig kom í ljós mikið brotthvarf úr námi sem gaf vísbendingar um að fangar veldu 

sér ekki nám við hæfi, það væri of erfitt eða ekki innan þeirra áhugasviðs. Það var 

mat nefndarinnar að ráða þyrfti náms- og starfsráðgjafa við fyrsta tækifæri til að 

þjónusta fanga í afplánun á Íslandi (Menntamálaráðuneytið, 2007). 

Það sem fyrrnefndar rannsóknir hafa sýnt er að nám er föngum í afplánun 

mikilvægt og hefur almennt góð áhrif á sjálfsmynd og sjálfsvirðingu fangans. Nám í 

fangelsum á Norðurlöndunum er með svipuðu móti á milli landa þó mismunandi sé 

kveðið á um hvernig framkvæmd náms í afplánun sé háttað. Öllum föngum er 

tryggður réttur til náms í fangelsum innan Norðurlandanna samkvæmt lögum í þeim 

löndum sem þeir afplána (Eikeland, Manger og Asbjørnsen, 2009). Miklar breytingar 

hafa staðið yfir í fangelsismálum á Íslandi á síðastliðnum árum og hafa talsverðar 

framfarir orðið meðal annars með tilkomu nýrra laga um fullnustu refsinga (nr. 

15/2016) og byggingar nýs fangelsis á höfuðborgarsvæðinu. Ýmsar hugmyndir hafa 

komið fram í stefnumótunarvinnu um menntamál fanga þó svo framtíðarsýn hvað 

varðar nám í nýju fangelsi á Hólmsheiði hafi ekki enn verið mótuð. Í næsta kafla 

verður farið yfir stöðu kvenfanga á vinnumarkaðinum og námslegan bakgrunn þeirra 

samkvæmt íslenskri rannsókn með það að markmiði að finna leiðir til að bæta 

samfélagslega stöðu þeirra á meðan á afplánun stendur. 
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1.2 Kvenfangar og vinnumarkaðurinn 
Það sem kemur einkum í veg fyrir að fangar fái vinnu að afplánun lokinni er lágt 

menntunarstig þeirra, það er að segja engin menntun umfram skólaskyldu (Andrews 

og Bonta, 2010). Meirihluti kvenfanga í íslenskum fangelsum hafði enga menntun 

umfram skólaskyldu. Um 60% þeirra höfðu lokið grunnskólaprófi. Rétt innan við 22% 

hófu nám í framhaldsskóla en luku ekki stúdentsprófi eða brautskráðust (Margrét 

Sæmundsdóttir, 2005). Verulega dregur úr endurkomu karlfanga í fangelsi fái þeir 

störf að afplánun lokinni (Andrews og Bonta, 2010). Einstaklingur í launuðu starfi sem 

dugir fyrir öllu því helsta í daglegu uppihaldi leiðist síður út í afbrot á nýjan leik. 

Menntunarstig fanganna hafði þar mikið að segja hvort þeir fengu starf að afplánun 

lokinni. Því hærra sem menntunarstig þeirra var, því líklegri voru þeir til þess að fá 

vinnu (Lockwood, Nally, Ho og Knutson, 2012).  

Töluverður munur er á stöðu kven- og karlfanga á vinnumarkaði samkvæmt 

rannsókn Margrétar Sæmundsdóttur (2004; 2005) á bakgrunni fanga í afplánun í 

íslenskum fangelsum. Konur í fangelsum á Íslandi stóðu höllum fæti á vinnumarkaði 

áður en í afplánun var komið. Aðeins um 30% kvenna í fangelsi á Íslandi voru í fastri 

vinnu áður en þær fóru í fangelsi. Það er mun lægra hlutfall en meðal karla í 

samskonar stöðu. Rúmlega helmingur karla voru með fasta vinnu áður en í afplánun 

var komið, eða 57%. Þó munurinn á fastri vinnu karlfanga og kvenfanga sé um 30% 

þá er atvinnuleysi meðal kynjanna mjög svipað. Munurinn er hins vegar verulegur 

þegar kemur að örorku. Hlutfallslega fleiri konur í afplánun á Íslandi voru öryrkjar eða 

35% á móti 16% karlfanga (Margrét Sæmundsdóttir, 2005).  

Örorka er algengari meðal fanga en meðal almennings í íslensku samfélagi. 

Samkvæmt vef Hagstofunnar eru konur líklegri en karlar til að greinast með örorku úti 

í samfélaginu en þar mælist hlutfallið 8% hjá konum og 6% hjá körlum (Hagstofa 

Íslands, 2015). Þegar leitað var eftir ástæðu örorkunnar á meðal fanganna kom í ljós 

að 83% mátu líkamlega heilsu sína góða eða frekar góða. Örorku fanganna má því 

rekja til félagslegra og andlegra þátta fremur en líkamlegra þátta. 50% kvenfanga 

sögðust glíma við þunglyndi eða kvíða á móti 25,5% karlfanga (Margrét 

Sæmundsdóttir, 2005). 

Tvennt hefur einkum reynst áhrifaríkt til að styrkja stöðu fanga á vinnumarkaði á 

meðan á afplánun stendur. Í fyrsta lagi að útvega þeim sem ekki hafa neina reynslu á 

vinnumarkaðinum góða og vandaða starfsþjálfun sem og starfsendurhæfingu fyrir þá 

sem ekki hafa verið á vinnumarkaðinum í einhvern tíma. Í öðru lagi ráðgjöf og 
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fræðslu í öllu því sem viðkemur umsóknarferli til starfs á borð við ferilskrárgerð, 

kynningarbréf, atvinnuviðtal og eftirfylgni í atvinnuleit. Þessir tveir þættir vega hvorn 

annan upp og eru mikilvægir til þess að atvinnuleitin gangi sem best að afplánun 

lokinni (Filella-Guin og Blanch-Plana, 2002). 
Náms- og starfsfræðsla er kven- og karlföngum mikilvæg til þess að koma reglu á 

líf sitt og aðlagast betur samfélaginu eftir að afplánun lýkur. Náms- og starfsfræðsla 

er sérstaklega mikilvæg fyrir kvenfanga sem glíma við áfengis- og vímuefnavanda því 

þær eiga erfiðara með að fá vinnu eftir afplánun en kvenfangar sem ekki glíma við 

slíkan vanda (Peugh og Belenko, 1999).  

Konur í neyslu upplifðu meira hjálparleysi yfir aðstæðum sínum en karlar í svipaðri 

stöðu. Það er því mikilvægt að veita konum í þessum aðstæðum ráðgjöf varðandi 

nám og störf, meta hæfni þeirra og getu á vinnumarkaðinum með það að markmiði 

að byggja upp sjálfstæði þeirra og sjálfstraust (Prendergast, Wellisch og Falkin, 

1995). Niðurstöður íslenskrar rannsóknar á gildi náms- og starfsráðgjafar í afplánun 

benda til þess að mikilvægt sé að aðgengi að náms- og starfsráðgjafa sé tryggt. 

Fangar í afplánun þurfa að vita hvert þeir geta leitað til þess að fá upplýsingar um 

hvaða nám sé í boði og hvaða nám henti þeim út frá áhuga, hæfni og getu (María 

Guðmundsdóttir Gígja, 2010). 

Eins og hér hefur komið fram styrkir menntun stöðu kvenna á vinnumarkaði eftir að 

úr afplánun er komið. Menntun eykur sjálfstraust þeirra og trú á eigin getu og starf að 

lokinni afplánun leiðir til aukins fjárhagslegs sjálfstæðis. Svo virðist sem að menntun í 

afplánun sé af hinu góða fyrir kvenfanga en margvíslegar ástæður geta legið að baki 

þess að konur í fangelsum sækja sér ekki menntun á meðan á afplánun stendur. Í 

næsta kafla verður farið yfir ástæður þess af hverju konur velja að stunda ekki nám á 

meðan á afplánun stendur samkvæmt niðurstöðum rannsókna. Markmið 

yfirferðarinnar er að greina mismunandi þarfir kvenfanga í afplánun og hvort hægt sé 

að taka tillit til þeirra þátta og koma til móts við þær konur með öðrum hætti til að 

bæta samfélagslega stöðu þeirra. 

1.3 Hindranir til námsþátttöku kvenna í afplánun 
Eins og fram kom í kaflanum hér á undan dregur úr endurkomu fanga í fangelsi ef 

fangarnir geta sótt sér menntun meðan á afplánun stendur en ekki eru allir reiðubúnir 

til náms þegar í afplánun er komið. Ástæður kvenna fyrir því að taka ekki þátt í 

skipulögðu námi í afplánun geta verið margvíslegar og einstaklingsbundnar. 
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Mikilvægt er að greina slíka þætti meðal annars til að komast betur til móts við þarfir 

kvenfanga og sporna við endurkomu þeirra í afplánun. Fjöldi kvenna sem koma í 

afplánun á Íslandi og vilja stunda nám glíma við vandamál sem þær þurfa að takast á 

við áður en þær geta hugsað sér að hefja nám. Í þessum kafla verður farið yfir þær 

persónulegu hindranir sem margar konur glíma við í afplánun. 

Kaflanum er skipt upp í tvo hluta. Í fyrri hlutanum verður farið yfir áfengis- og 

vímuefnaneyslu kvenfanga. Í seinni hlutanum er fjallað um geðheilbrigði kvenfanga 

og þann margþætta vanda sem konur í fangelsum glíma við.  

1.3.1 Áfengis- og vímuefnaneysla 
Konur í fangelsi eru verr á sig komnar, bæði líkamlega og andlega, en karlar í 

samskonar stöðu. Fíkniefnavandi kvenfanga á Íslandi er mun meiri en karlfanga. 

Rúmlega 80% kvenfanga sögðust hafa neytt fíkniefna áður en afplánun hófst. Hlutfall 

karla var aðeins 13%. Um 35% kvennanna voru stórneytendur, sem þýðir að þær 

neyttu fíkniefna daglega, oft í viku eða vikulega. Virkir neytendur, sem neyttu 

fíkniefna nokkrum sinnum í mánuði eða sjaldnar, voru um 30%. Margar kvennanna 

notuðu flest allar tegundir fíkniefna sem fást á Íslandi. Niðurstaðan var sú að 31% 

reyktu kannabis daglega eða oft í viku, 37% neyttu amfetamíns daglega eða oft í 

viku, 45% höfðu prófað eða notuðu stundum sveppi og LSD og 6% höfðu notað 

alsælu (E-pillu) oft í viku. Rúmlega 14% voru stórneytendur þegar kom að inntöku 

vímuefna með sprautum og 22% misnotuðu lyf daglega eða oft í viku. Konurnar voru 

í mun harðari efnum en karlarnir. Algengara var að karlanir væru stórneytendur þegar 

kom að kannabisnotkun en konurnar stórneytendur á harðari efni á borð við 

amfetamín og inntöku fíkniefna með sprautum. Konur í fangelsi voru með lengri 

meðferðasögu að baki en karlar í fangelsi. Um 70% kvennanna höfðu farið í meðferð 

við vímuefnavanda sínum áður en þær komu í fangelsið. Af þeim hafði helmingur 

farið oftar en þrisvar í meðferð (Margrét Sæmundsdóttir, 2004; 2005). 

Ef fangar í afplánun á Íslandi vilja stunda nám er skilyrði að þeir haldi sig frá 

neyslu vímuefna eða eiga annars á hættu að vera vísað úr námi. Fangar á Litla-

Hrauni skrifa undir samning þar sem þeir skuldbinda sig til að stunda námið af alúð 

og vera fíkniefnalausir á meðan á því stendur (Menntamálaráðuneytið, 2007). 

Karlföngum sem gekk vel í námi í afplánun á Litla-Hrauni höfðu mikla trú á eigin getu 

sem leiddi til betra jafnvægis á andlegri líðan þeirra og minni líkur voru á því að þeir 

fóru aftur í neyslu vímuefna á meðan á afplánun stóð. Þegar illa gekk í náminu dró úr 
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trú þeirra á eigin getu og ójafnvægi kom á andlega líðan (Inga Guðrún Kristjánsdóttir, 

2010). Stuðningur í námi og nám byggt á þörfum er því mikilvægt fyrir þá fanga sem 

vilja stunda nám og halda sig frá neyslu vímuefna. 

Í Evrópu eru sérstök kvennafangelsi færri og minni að stærð en fangelsi sem vista 

karlfanga. Mörg þeirra eru yfirfull sem leiðir til mun meira álags fyrir konur í afplánun 

sem fyrir glíma við margþættan vanda. Við vandann bætist stöðugt áreiti þar sem 

þær geta hvergi farið til þess að fá næði. Vegna yfirfullra fangelsa, bæði hjá konum 

og körlum, gefast færri tækifæri til þess að nálgast þá þjónustu sem á að standa þeim 

til boða á borð við meðferðaúrræði, sérstök verkefni eða einhvers konar 

dægrastyttingar (MacDonald, 2013). Biðlisti inn í meðferðaúrræði er langur, fagfólk er 

af skornum skammti og þjónustan ekki til staðar eða í algjöru lágmarki. Vegna skorts 

á fjármagni eru meðferðaúrræðin jafnan ekki við hæfi, það er að segja 

einstaklingsbundin eða sérsniðin að konum í fangelsum (MacDonald, 2013). Fá 

úrræði eru í boði fyrir konur með styttri dóma. Í mörgum evrópskum fangelsum fá 

konur í gæsluvarðhaldi eða með stuttan fangelsisdóm enga meðferð við fíkn sinni 

eða undirliggjandi þáttum sem orsaka fíknina (MIP Project, 2006). Helstu hindranir í 

meðferðaúrræðum fyrir konur í fangelsum í Bandaríkjunum eru niðurskurður 

fjármagns til stofnunarinnar, skortur á ráðgjöfum, óhentugt eða of lítið húsnæði, mikil 

hreyfing á föngum inn og út úr fangelsunum og skortur á vilja og áhuga fanga til 

þátttöku (Peugh og Belenko, 1999).  

Vönduð og einstaklingsbundin meðferðaúrræði í hæfilegri lengd með ráðgjöf og 

eftirfylgni að afplánun lokinni fyrir kvenfanga í neyslu hafa dregið verulega úr 

afbrotahegðun sem og endurkomu þeirra í fangelsi. Konur sem fengu slíka meðferð 

voru líklegri til þess að halda sig frá neyslu að afplánun lokinni (Lipton, 1995). 

Áhrifarík meðferð inniheldur meðal annars: uppeldisfræðslu, fræðslu í hreinlæti og 

næringu, sjálfsstyrkingu og kennslu í að skipuleggja tíma sinn og fjölskyldunnar. Að 

auki má nefna náms- og starfsfræðslu, starfsþjálfun, ráðgjöf og fræðslu um 

geðheilsu, fræðslu og forvarnir við HIV og eyðni sem og skyndihjálp (Peugh og 

Belenko, 1999). Stuðningur og aðhald að bættri líkamlegri og andlegri heilsu kvenna í 

afplánun er því mikilvægt ferli ef styrkja á samfélagslega stöðu þeirra að afplánun 

lokinni þar sem meirihluti kvenna í fangelsum lifa við bága geðheilsu.  
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1.3.2 Geðheilbrigði 
Samkvæmt íslenskri rannsókn búa konur í afplánun í fangelsi á Íslandi við bága 

andlega heilsu. Geðrænn vandi þeirra samanstendur að mestu leyti af kvíða og 

þunglyndi (Margrét Sæmundsdóttir, 2004). Oft má rekja geðræna kvilla kvennanna til 

fortíðar þeirra en margar þeirra eiga samskonar eða svipaða fortíð sem einkennist af 

ofbeldi, bæði líkamlegu og andlegu sem og kynferðislegu (HM Prison Service, 2008; 

MacDonald, 2013). Í rannsókn MacDonald (2013) á geðheilsu kvenfanga innan 

Evrópusambandsins kom fram að mikill meirihluti kvenna í afplánun voru með lélega 

sjálfsmynd og lítið sjálfstraust. Þær voru hræddar við að mistakast og höfðu lítið 

sjálfstæði. Margar af þeim konum sem höfðu orðið fyrir ofbeldi í nánum samböndum 

höfðu lítið sjálfsöryggi, lítið traust til annarra og áttu í erfiðleikum með að stofna til 

náinna, félagslegra sambanda í einkalífinu eða á vinnumarkaðinum.  

Einstaklingar með geðræn vandamál sem eru í afplánun í fangelsum eiga rétt á 

viðeigandi þjónustu samkvæmt lögum um mannréttindi í þeim löndum sem þeir dvelja 

í (Sameinuðu þjóðirnar, 2014). Vegna takmarkaðra fjárveitinga til fangelsismála í 

Evrópu er ekki nógu mikið af sérfræðingum og fagfólki til að sinna föngum í afplánun. 

Meiri líkur en minni eru á því að fangar með geðræn vandamál fái ekki meðferð við 

hæfi í fangelsum. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) áætlar að allt að 40% 

fanga í Evrópu glími við einhvers konar geðræn vandamál og eru allt að sjö sinnum 

líklegri til þess að fremja sjálfsvíg en almennir borgarar utan fangelsins (Sameinuðu 

þjóðirnar, 2009). 

Birtingarmyndir geðrænna vandamála kvenfanga einkennast meðal annars af 

ofbeldi, sjálfsskaða, heimilisleysi, slæmrar líkamlegrar heilsu, ófrjósemi, lágu sjálfsáliti 

og lélegum tengslum við annað fólk meðal annars eigin fjölskyldu. Þessi vandamál 

eiga það til að magnast upp vegna annarra þátta á borð við áfengis- og 

vímuefnamisnotkun sem og álagi sem fylgir fangelsisvist (HM Prison Service, 2008; 

MacDonald, 2013). Talsverðar líkur voru á að konur í fangelsum höfðu orðið fyrir 

líkamlegu, andlegu eða kynferðislegu ofbeldi einhvern tímann á lífsleiðinni. Þrjár af 

hverjum fjórum höfðu til að mynda orðið fyrir kynbundnu ofbeldi. Þær voru jafnframt 

líklegri til að eiga að baki litla eða enga menntun, vera atvinnulausar, í 

fjárhagsörðugleikum og glíma við margvísleg félagsleg vandamál (MacDonald, 

2013). 

Þær konur sem glíma við geðræn vandamál áður en afplánun hefst eru 

sérstaklega viðkvæmur hópur. Hversdagslegir hlutir í fangelsinu líkt og líkamsleit og 
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fíkniefnaprófun ýtir verulega undir þá kvilla. Líkamsleit, utanklæða sem og án klæða, 

reynir verulega á konur sem orðið hafa fyrir kynferðislegu ofbeldi. Þær konur eru 

líklegri til þess að líða illa við líkamlega snertingu (Harner og Riley, 2013).  

Þó einangrunin frá umheiminum, sem fylgir afplánun, reynist flest öllum konum 

erfið má þó líta á hana með öðrum augum fyrir ákveðinn hóp kvenna. Við afplánun 

losna sumar konur undan heimilisofbeldi og höftum sem aðrir hafa sett þeim og þær 

geta leitað sér hjálpar eða meðferðar við vandamálum sínum (Dustin, 2006). Þó 

sumar konur upplifa létti þegar inn í fangelsið er komið, fjarri kvölurum sínum, reynist 

fangelsisvist kvenna sem hafa orðið fyrir heimilisofbeldi einnig erfið. Þær upplifa 

fangelsisvistina lítillækkandi. Þær þurfa að reiða sig of mikið á starfsfólk fangelsisins 

til þess að uppfylla grunnþarfir sínar, þær fá engu ráðið og þar með talið stjórn yfir 

eigin lífi og ákvörðunum. Þeim er ætlað að fara eftir fyrirmælum án þess að mótmæla 

og eru aðskildar frá fjölskyldum sínum og vinum. Fyrir þessar konur eru 

fangelsisaðstæðurnar lítil breyting frá þeim aðstæðum sem þær voru í áður en 

afplánun hófst (Hooper, 2003). Konum í afplánun í fangelsum hættir á að upplifa 

mikinn kvíða og streitu. Streitan stafar aðallega af valdaleysi yfir eigin ákvörðunum og 

lífi (Harner og Riley, 2013).  

Ekki er nauðsynlegt að aðgreina meirihluta þessara kvenna frá samfélaginu með 

fangelsun. Það á við um konur sem hafa framið minniháttar afbrot, eru lausar við 

ofbeldi og almenningi stafar ekki ógn af þeim. Flestar þeirra þurfa á 

geðheilbrigðisþjónustu að halda til að takast á við andlegu veikindi sín en ekki 

refsivist í fangelsi (Sameinuðu þjóðirnar, 2014). 

Samkvæmt þeim rannsóknum sem hér hafa komið fram eru konur í fangelsi 

viðkvæmur minnihluti sem glímir við margvísleg og margþætt vandamál. Þær eru 

hlutfallslega lítill hópur miðað við karla í fangelsi og verða oft undir í þjónustu og 

úrræðum sem í boði eru í afplánun í fangelsum víða um heim. Meðal þeirra úrræða 

sem í boði eru í fangelsum hefur menntun skilað góðum árangri þegar markmiðið er 

að draga úr endurkomu fanga í afplánun. Hér í kjölfarið verður farið yfir niðurstöður 

rannsóknar á aðgengi og aðbúnaði kvenna í afplánun í íslenskum fangelsum til 

náms. 
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1.3.3 Markmið og rannsóknarspurningar 
Markmið rannsóknarinnar var að meta aðgengi og aðbúnað kvenna að námi í 

íslenskum fangelsum. Markmiðið var að greina umgjörð námsins og kerfisbundna 

þætti sem hafa áhrif á nám eins og lög, reglugerðir og sáttmála. Jafnframt var 

markmið að kanna möguleika kvenfanga til náms, þarfir þeirra hvað nám varðar og 

meta hindranir sem þeir mæta innan kerfisins. Við framkvæmd rannsóknarinnar var 

áhersla lögð á sýn fagfólks sem starfar eða starfað hefur með föngum varðandi hver 

raunverulega staða náms og kennslu er fyrir konur í afplánun, ásamt því að fá fram 

þeirra mat á hindranir og lausnir tengdar málaflokknum sem og væntingar til 

framtíðar.  

Rannsóknarspurningarnar voru mótaðar út frá markmiðum rannsóknarinnar og 

hafðar að leiðarljósi við gagnaöflun og úrvinnslu gagnanna. 

Rannsóknarspurningarnar voru, ásamt undirspurningum:  

 

1. Hvert er aðgengi kvenna að námi í íslenskum fangelsum? 

a. Hver er lagalegur réttur kvenna til náms í afplánun? 

b. Hvernig birtist þörf kvenna í afplánun til náms? 

2. Hvernig var aðbúnaði til náms háttað í fyrrum Kópavogsfangelsi? 

3. Hver er framtíðarsýn stjórnvalda á tímamótum breytinga í garð málaflokksins 

nú þegar fangelsi á Hólmsheiði hefur tekið til starfa? 

a. Hverjar eru helstu hindranir og möguleg tækifæri til uppbyggingar innan 

málaflokksins að mati sérfræðinga? 
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2 Aðferð 

 

Við framkvæmd þessarar rannsóknar var notast við eigindlega aðferðafræði (e. 

qualitative research methods). Ástæðan fyrir vali á þessari rannsóknaraðferð var 

vegna þess hve vel hún átti við markmið rannsóknarinnar. Markmið eigindlegra 

rannsóknaraðferða er að öðlast skilning á reynslu og upplifun fólks og hvaða 

merkingu það leggur í líf sitt, orð og aðstæður en gögn eigindlegra rannsókna eiga 

það sameiginlegt að vera lýsandi fyrir fólk, staði og samskipti (Bogdan og Bilken, 

2003). Markmið rannsóknarinnar var að meta aðgengi og aðbúnað kvenna að námi í 

afplánun og möguleika þeirra til náms en um leið koma auga á hindranir sem þær 

mæta innan kerfisins. Markmiðið var að draga upp lýsandi mynd af aðstæðum 

kvenna í afplánun í íslenskum fangelsum og kalla eftir raunverulegum dæmum um 

hvernig kerfið er í raun að virka, ekki hvernig það á að virka. 

Gögnum í eigindlegum rannsóknaraðferðum er meðal annars safnað með 

viðtölum, hljóð- og myndupptökum, ljósmyndum og rituðum gögnum. Við framkvæmd 

rannsóknarinnar var notast við viðtöl, ritaðar heimildir, blaðagreinar sem og 

vettvangsathugunum í fangelsunum í Kópavogi og á Hólmsheiði. Þar sem 

stofnunarlegir og kerfisbundnir þættir voru til skoðunar var leitað eftir áliti fagfólks á 

sviði menntamála í fangelsum og til þeirra er vinna náið með konum í fangelsi og þau 

beðin um að leggja mat sitt á aðbúnað og aðgengi kvenna að námi í afplánun. Viðtöl 

fagfólksins voru síðan borin saman og greint hvort upp kæmu svipuð eða samskonar 

álitamál innan kerfisins sem það vildi sjá úrbætur á og hvað það væri sammála um 

að vel væri gert. 

Við öflun gagna notast eigindlegir rannsakendur einna helst við viðtöl. Í 

djúpviðtölum (e. in-depth interview) spyr rannsakandinn opinna, náinna spurninga í 

umhverfi sem er kunnugt viðmælenda (Taylor og Bogdan, 1998). Í hálfstöðluðum 

viðtölum er viðtalsrammi hafður til hliðsjónar en hann er sveigjanlegur með opnum 

spurningum sem gefur viðmælandanum svigrúm til að útskýra vel mál sitt, frjálst og 

óhindrað. Hvert viðtal er einstakt líkt og reynsla hvers og eins (Bogdan og Bilken, 

2003). Rannsakandinn þarf að vanda vel til verka þegar viðtölin eru tekin. Mikilvægt 

er að rannsakandinn myndi tengsl við viðmælanda sinn og komi á trausti svo 

viðmælandanum líði vel að deila upplifunum sínum, reynslu og tilfinningum. 
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Rannsakandinn þarf að gefa viðmælanda sínum gott svigrúm til að svara spurningum 

og rými til að taka sér sinn tíma. Hann þarf að sýna samhygð og áhuga og leggja sig 

fram við að skilja viðfangsefnið út frá upplifun viðmælanda (Taylor og Bogdan, 1998). 

Vettvangsathuganir eru einnig mikilvægur hluti eigindlegra rannsókna. 

Upplýsingarnar sem rannsakandinn aflar eru í beinu samhengi við umhverfi 

viðmælandans sem gefur rannsakanda góða mynd af viðfangsefninu (Bogdan og 

Bilken, 2003). Markmið vettvangsathuganna er að styðja við frásagnir viðmælenda 

rannsóknarinnar, auka við skilning rannsakanda en einnig styrkja túlkun gagnanna 

með því að rannsakandinn sjálfur var í þeim aðstæðum sem verið var að leggja mat 

á (Taylor og Bogdan, 1998). Vettvangsathugun var því mikilvægur þáttur í 

rannsókninni þar sem eitt af markmiðum hennar var að kanna aðbúnað kvenfanga til 

náms. Rannsakandinn kynnti sér þær aðstæður sem komu upp í máli viðmælenda og 

fékk með því skýrari mynd við greiningu gagnanna.  

2.1 Viðmælendur 
Í upphafi lá fyrir hvaða skilyrði viðmælendur þyrftu að uppfylla fyrir þátttöku, það er að 

búa yfir sérfræðiþekkingu á aðstæðum kvenfanga og að hafa innsýn í námsumhverfi 

innan fangelsanna, því má segja að stuðst hafi verið við markvisst úrtak við val á 

viðmælendum (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Leitað var til 

þáverandi forstöðukonu á Litla-Hrauni þegar kom að því að huga að mögulegum 

viðmælendum. Einstaklingarnir voru valdir út frá stöðu þeirra og þekkingu á 

viðfangsefninu, með það að markmiði að fá að kynnast ólíkum sjónarhornum 

varðandi aðgengi og aðstæður kvenfanga og menntun þeirra í afplánun.  

Ekki var sérstaklega leitast eftir því að ræða við konur í afplánun þar sem það þótti 

ekki þjóna tilgangi rannsóknarinnar og markmiðum. Ómetanleg þekking hefði fengist 

ef rætt hefði verið við konur sem deila þeirri reynslu að hafa stundað nám í afplánun. 

Ákveðið var að horfa til þess að um er að ræða berskjaldaðan og valdalítinn hóp, 

sem deilir í mörgum tilfellum erfiðri reynslu. Bera þarf virðingu fyrir því hversu 

fámennur hópur kvenna er sem setið hefur í fangelsi á Íslandi sem gerir það að 

verkum að erfitt er að leita til þeirra við framkvæmd eigindlegrar rannsóknar.  

Viðmælendur voru átta talsins og verður vísað í þá út frá því hvaða starfi þeir 

gegna: 
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Fyrrum náms- og starfsráðgjafi sem starfaði innan fangelsanna.  

Sálfræðingur starfandi hjá Fangelsismálastofnun.  

Forstöðumaður fangelsanna á höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri. Rætt var 

við hann tvisvar sinnum, fyrir lokun fangelsisins í Kópavogi og eftir að 

fangelsið á Hólmsheiði tók til starfa. 

Félagsráðgjafi hjá Fangelsismálastofnun.  

Fangavörður sem starfaði í fangelsinu í Kópavogi. 

Kennslustjóri á Litla-Hrauni og Sogni. 

Starfandi náms- og starfsráðgjafi í fangelsum á Íslandi.  

Áfengis- og vímuefnaráðgjafi, vegna þekkingar hans á meðferðarúrræðum.  

 

Af þessum viðmælendum og út frá markmiðum rannsóknarinnar hefur fyrrum náms- 

og starfsráðgjafinn mestu fagþekkinguna þegar kemur að námi fanga og aðgengi að 

námi fyrir einstaklinga í afplánun fyrir starfslok Kópavogsfangelsis. Áfengis- og 

vímefnaráðgjafinn er eini sem ekki starfar innan fangelsanna. Leitað var eftir faglegu 

sjónarhorni hans á meðferð í kjölfar þess að aðrir viðmælendur ræddu mikinn 

áfengis- og vímuefnavanda kvenfanga og hans faglega sjónarhorn fengið á 

meðferðarúrræðum. Stutt er síðan fangelsið á Hólmsheiði tók til starfa og er því enn 

ekki komin mikil reynsla á nám í því úrræði. Mikilvæga innsýn veittu núverandi náms- 

og starfsráðgjafi og kennslustjóri hvað varðar framtíðarsýn þeirra á nám kvenna í 

afplánun á Íslandi, ásamt því fengust mikilvægar upplýsingar um aðbúnað og vistun 

kvenfanga frá forstöðumanni og fangaverði. 

2.2 Framkvæmd, úrvinnsla og greining gagna 
Við framkvæmd rannsóknar var gögnum safnað með opnum viðtölum, rituðum 

heimildum og vettvangsathugunum. Ástæðan fyrir vali á opnum viðtölum er sú að 

viðmælanda gefst svigrúm til þess að útskýra svör sín með sínum eigin orðum og 

bregða út frá spurningunum ef þurfa þykir, eitthvað sem staðlaðir spurningalistar 

bjóða ekki upp á (Bogdan og Bilken, 2003).  

Við öflun gagnanna var lögð áhersla á þekkingu viðmælenda á aðbúnaði og 

aðgengi kvenfanga í afplánun á Íslandi. Jafnframt voru viðmælendur beðnir um að 

leggja mat sitt á helstu hindranir kvenfanga í námi í afplánun og mögulegar úrbætur í 

þeim efnum. Gagnaöflun fór fram með opnum einstaklingsviðtölum þar sem 
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viðmælendur voru beðnir um að svara nokkrum meginspurningum sem settar voru 

upp í viðtalsramma (sjá fylgiskjal 1). Viðtalsramminn var hafður að leiðarljósi við öflun 

gagna þegar viðtöl fóru fram en um leið var hann ekki of stýrandi þannig að 

viðmælendur fengu tækifæri til að tala frjálst um viðfangsefnið út frá sinni 

fagþekkingu og reynslu í starfi. Viðtalsramminn var í stöðugri mótun á meðan á 

gagnaöflun stóð þó kjarninn var að mestu sá sami. Ramminn var endurskoðaður fyrir 

og eftir viðtal við viðmælanda út frá nýjum upplýsingum sem og sérstökum 

spurningum bætt við sem sneru að starfssviði viðmælanda (Bogdan og Bilken, 2003). 

Tölvupóstur var sendur þegar óskað var eftir þátttöku viðmælenda. Þeim var gerð 

stuttlega grein fyrir áherslum og markmiðum rannsóknarinnar og þeir formlega beðnir 

um að taka þátt. Þegar jákvætt svar hafði borist fór viðtalið fram á þeim stað og tíma 

sem viðmælandi kaus. Viðtalið við fyrrum náms- og starfsráðgjafann, fór fram á 

skrifstofu í framhaldsskólanum sem hann starfar við, við sálfræðinginn á skrifstofu 

sinni hjá Fangelsismálastofnun, við félagsráðgjafann á skrifstofu sinni hjá 

Fangelsismálastofnun, við forstöðumanninn fór fyrra viðtalið fram í Hegningarhúsinu 

á Skólavörðustíg og síðara viðtalið í fangelsinu á Hólmsheiði, við áfengis- og 

vímuefnaráðgjafann í húsnæði SÁÁ, við kennslustjórann á Litla-Hrauni og Sogni fór 

viðtalið fram í Fjölbrautaskóla Suðurlands og við starfandi náms- og starfsráðgjafann 

á skrifstofu sinni á Litla-Hrauni. Hvert viðtal var tekið upp á snjallsíma með leyfi 

viðmælanda, viðtalið var skrifað orðrétt upp til úrvinnslu og hljóðupptöku síðan eytt. 

Viðmælendur voru jákvæðir og áhugasamir í garð rannsóknarinnar.  

Eftir að viðtölin höfðu verið afrituð orðrétt af hljóðupptöku voru þau lesin 

margsinnis yfir en bæði samhliða og að lokinni allri gagnasöfnun fór fram markviss 

gagnagreining og kóðun. Markmið með kóðun felur í sér að átta sig á merkingu 

gagnanna, draga fram þemu og safna dæmum sem eru lýsandi fyrir hvert þema. Til 

að greina gögnin og setja niðurstöður fram á skipulagðan hátt var stuðst við aðferðir 

grundaðrar kenningar (e. grounded theory) sem byggir meðal annars á opinni kóðun 

og markvissri kóðun. Við fyrstu yfirferð var opinni kóðun beitt. Gögnin voru lesin yfir 

nokkrum sinnum og dregin fram orð og hugtök sem komu endurtekið fram í orðum 

viðmælenda. Með því voru meginþemu rannsóknarinnar fundin. Eftir að meginþemu 

rannsóknarinnar fóru að skýrast var farið í markvissa kóðun. Þá voru gögnin lesin 

aftur yfir en með eitt þema í huga við hvern yfirlestur (Esterberg, 2002).  

Auk opinna einstaklingsviðtala fór fram vettvangsathugun í fangelsinu í Kópavogi í 

júlí 2014 og í fangelsinu á Hólmsheiði í september 2016, með það að markmiði að fá 
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að kynnast aðbúnaði kvenfanga í afplánun og eins til að dýpka skilning rannsakanda 

á orðum viðmælenda þegar kæmi að greiningu gagna. Í vettvangsathugunum var 

aðbúnaður til náms og kennslu skoðaður sem og klefar og almenn rými fangelsanna. 

Fangelsið í Kópavogi var sá staður sem kvenfangar afplánuðu refsingu sína á Íslandi 

alla jafna. Fangelsinu var lokað í maí 2015 og fangelsið á Hólmsheiði var formlega 

opnað í júní 2016 þó fangar voru ekki vistaðir þar fyrr en í nóvember 2016. 

Rannsóknargögnin voru öll þau gögn sem rannsakandi aflaði, afrituð viðtöl við 

fagfólk sem voru skrifuð upp orðrétt af hljóðupptöku, vettvangsathugunanir sem fóru 

fram í fangelsinu í Kópavogi á meðan það var starfrækt og í fangelsinu á Hólmsheiði 

áður en fangar voru vistaðir þar sem og handskrifaðar vettvangsnótur og hugleiðingar 

rannsakanda á meðan á rannsókninni stóð. Samtals töldu gögnin um 120 blaðsíður. 

2.3 Siðferðisleg álitamál 
Áhersla rannsóknarinnar var á aðgengi kvenna að námi í afplánun á Íslandi með því 

markmiði að greina umgjörð kennslu og náms. Viðmælendur voru valdir með 

markmið rannsóknar í huga og starfa eða höfðu starfað náið með kvenföngum í 

afplánun. Einstaklingar sem koma að málefnum kvenfanga í afplánun eru fámennur 

hópur en þó ekki jafn berskjaldaður og varnarlítill líkt og konur í fangelsi. Ekki var 

hægt að tryggja að engar persónurekjanlegar upplýsingar kæmu fram í niðurstöðum 

rannsóknarinnar og var viðmælendum gerð grein fyrir því frá upphafi. Með það í huga 

samþykktu viðmælendur að taka þátt í rannsókninni og fór viðtal fram í kjölfarið. 

Þó ekki hafi verið rætt við konur sem sitja í afplánun eða hafa stundað nám í 

afplánun og þeir einstaklingar sem rætt var við falli ekki undir skilgreiningu á 

valdalitlum eða viðkvæmum viðmælendahópi þá eru alltaf ákveðin atriði sem hafa ber 

í huga við framkvæmd eigindlegra rannsókna. Huga þarf að siðferðislegum 

álitamálum við undirbúning, við sjálfa framkvæmdina en einnig við úrvinnslu gagna 

og því má segja að rannsakandi þurfi að hafa vakandi huga gagnvart slíkum 

álitamálum í gegnum allt rannsóknarferlið. Í siðareglum er lögð áhersla á fjórar 

höfuðreglur er vísa til sjálfræðis, skaðleysis, velgjörðar og réttlætis. Við framkvæmd 

þessarar rannsóknar þurfti helst að huga að sjálfræðisreglunni þar sem kveðið er á 

um upplýst og óþvingað samþykki viðmælenda fyrir þátttöku. Slíkt felur í sér að 

viðmælendur séu fræddir um hvað felist í þátttöku í rannsókninni áður en þeir gefa 

samþykki sitt fyrir þátttöku, hvað verði gert við upplýsingarnar sem rannsakandi aflar 

og hvernig gögnum verði fargað að lokinni rannsóknarvinnu. Hér er um afmarkaðan 



  

 29 

viðmælendahóp að ræða og því erfitt að varna því að ekki komi fram nein 

persónurekjanleg gögn, aftur á móti var óskað eftir þátttöku viðmælenda vegna 

sérfræðiþekkingar tengda starfi þeirra, og þess gætt að ekki var spurt út í einstök 

atriði er snúa að þeim persónulega (Sigurður Kristinsson, 2003).  
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3 Niðurstöður 

 

Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar segja til um aðbúnað og aðgengi kvenna að 

námi í íslenskum fangelsum út frá viðtölum og vettvangsathugunum. Við kóðun og 

yfirferð gagnanna komu þrjú ráðandi þemu fram sem hafði áhrif á aðgengi kvenna að 

námi í afplánun á Íslandi. Það eru þemun líkamleg og andleg heilsa, húsnæði, ásamt 

námi og stuðningi. Niðurstöðurnar verða settar fram í fjórum köflum út frá áherslum 

viðmælenda, byggðar á greiningu gagna og ráðandi þemum og því sem kom 

endurtekið fram í viðtölum sem og markmiðum rannsóknar. 

Fyrsti kafli nefnist Bakgrunnur kvenna í afplánun. Undirkaflar hans eru alls fjórir: 

Skortur á grunnfærni og brotin sjálfsmynd, Að læra að annast sjálfa sig er nám, 

Líkamleg og andleg heilsa og Neyslusaga, valdaleysi og ofbeldi. Annar kafli ber heitið 

Námsframboð og námsaðgengi kvenna í afplánun. Undirkaflar hans eru tveir: 

Aðgengi að námi í Kópavogsfangelsi fram að starfslokum og Áhugi og geta til náms. 

Þriðji kafli heitir Nám og mikilvægi þess að taka tillit til ólíkra þarfa. Undirkaflar hans 

eru tveir: Námskeið og styttri námsleiðir og Nám til starfsréttinda. Fjórði og síðasti 

kaflinn heitir Framtíðarsýn og tækifæri. Undirkaflar hans eru þrír: Rekstur nýs 

fangelsis, Tækifæri til náms og starfa og Breytingar á námsfyrirkomulagi. 

Viðfangsefni þessara kafla tengjast öll með einum eða öðrum hætti og varpa ljósi á 

hver reynsla kvenna í afplánun er þó hún geti líka verið fjölbreytt. Því er dregið fram 

hvað endurspeglar reynslu meirihluta kvenna í afplánun og hver þörf þeirra kvenna 

sé samkvæmt orðum sérfræðinga er starfa að málaflokknum. Hver tækifæri þeirra 

hafa verið til náms hingað til ásamt því að varpa ljósi á það sem mun standa konum 

til boða í nýju fangelsi.  

3.1 Bakgrunnur kvenna í afplánun 
Þegar konur koma í afplánun í fangelsi á Íslandi er líkamleg og andleg heilsa þeirra 

oft bágborin. Fram kom í máli allra viðmælenda rannsóknarinnar að meirihluti kvenna 

í afplánun á að baki afar erfiða reynslu sem hefur sett mark sitt á líf þeirra og því þurfi 

að taka sérstakt tillit til og hlúa að þessum einstaklingum. Í orðum viðmælenda kom 

fram að þær séu illa á sig komnar, bæði líkamlega og andlega. Þær hafi lélegt 

sjálfsálit alla jafna og brotna sjálfsmynd. Margar eiga það sameiginlegt að hafa 
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hugsað lítið um eigin velferð og glíma við margþættan, líkamlegan og andlegan 

vanda. Þessar konur þurfa meðal annars mikla og öfluga heilsugæslu vegna lífernis 

og neyslusögu. Hér í framhaldi verður farið yfir bakgrunn kvenna sem dvalið hafa í 

afplánun hér á landi líkt og hann birtist í viðtölum við viðmælendur og þeirri þörf sem 

þarf að mæta tengdum málaflokknum. 

3.1.1 Skortur á grunnfærni og brotin sjálfsmynd 
Þegar konur mæta til afplánunar í fangelsi er meirihluti þeirra illa á sig kominn bæði 

andlega og líkamlega. Viðmælendur voru almennt sammála um að veita þyrfti 

konunum sérstaka athygli og aðstoð við að átta sig á aðstæðum sínum og efla þær til 

sjálfstæðis. Þær eru á viðkvæmum stað í lífinu, með lítið sjálfsálit og brotna 

sjálfsmynd. Fangavörður sem starfaði í Kópavogsfangelsinu sá margar konur í slíkri 

stöðu koma inn í afplánun, líkt og kom fram í máli hans: 

 

Það kemur kona, handtekin af lögreglunni […], hún er fárveik af 

alkóhólisma og neyslu og auðvitað þarf hún að koma niður á 

jörðina. Hún þarf að átta sig á sínum stað í lífinu og þarf að fá 

ákveðin lyf, [lyf við fráhvörfum áfengis og vímuefna], og bara 

jafna sig í mánuð. 

 

Margar konur sem koma í afplánun eru í erfiðri stöðu, mikið veikar og á vondum stað 

í lífinu sem hefur orðið til þess að þær hafa hlotið fangelsisdóm. Þær eru margar 

hverjar mjög viðkvæmar gagnvart stöðu sinni og upplifa skömm yfir fangelsisvist 

sinni. Það var mat þriggja viðmælenda að hefja þyrfti vinnuna með þessum konum á 

réttum stað, frá grunni. Mikilvægt sé að styrkja sjálfsmynd þeirra, sjálfstraust og trú á 

eigin getu og samhliða því aðstoða þær við að ná tökum á fíkn sinni. Koma á góðum 

grunni fyrir áframhaldandi betrun innan fangelsanna.  

Margar af þessum konum hafa farið á mis við samfélagið. Þær hafa lifað lengi við 

óreglu og þurfa á víðtækri endurhæfingu að halda. Þær hafa litla trú á eigin getu sem 

og takmarkaða færni á mörgum sviðum. Taka þarf tillit til hverrar og einnar í 

uppbyggingarferlinu samkvæmt fyrrum náms- og starfsráðgjafa: „Það þarf að byrja 

fyrst og fremst á að byggja upp sjálfstraust og styrkja [þær bæði andlega og 

líkamlega] og líka bara samskipti, kenna samskipti.“ Byggt á þessum orðum náms- 

og starfsráðgjafans er hægt að leiða líkur að því að það þurfi að byrja á grunninum 
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og oft á einföldum atriðum sem hafa þó svo mikið vægi þegar kemur að þátttöku í 

samfélaginu okkar. Grunnfærni á borð við samskipti, hreinlæti og næringu er það 

sem margar konur í afplánun þarfnast aðstoðar við. 

Konur í afplánun hafa oft litla eða jafnvel enga framtíðarsýn. „Það er í raun og veru 

stærsta verkefni náms- og starfsráðgjafa í fangelsinu, að sýna fólki fram á að það eigi 

framtíð og það geti haft áhrif á hana“ segir fyrrum náms- og starfsráðgjafi. Margar 

þeirra hafa náð botninum þegar í afplánun er komið og þarf að sannfæra þær um að 

leiðin liggi upp á við. Þær upplifa aðstæður sínar mjög lokaðar og eiga erfitt með að 

sjá leið út úr þeim. Þörf er á öflugri ráðgjöf, endurhæfingu og stuðningi til að efla þær 

til sjálfstæðis. Þær eru með framtíðina í höndum sér, en þurfa sjálfar að leggja sig 

fram við að breyta henni.  

3.1.2 Að læra að annast um sjálfa sig er nám 
Konum í afplánun gefst tækifæri til að hugsa forgangsröðun sína upp á nýtt, setja 

sjálfa sig ofar og læra að standa með sjálfum sér. Tveimur viðmælendum var 

sérstaklega hugleikið um velferð þeirra og sjálfsmynd sem og að efla þær til 

sjálfstæðis. Þeim var ennfremur mikið í mun að koma þeim inn í hvers kyns virkni en 

eins og fyrrum náms- og starfsráðgjafinn bendir á þá er nám ekki aðeins bóklegt nám 

til stúdentsprófs. Því þegar komið er í aðstæður líkt og konur í afplánun búa við alla 

jafna þá þurfi að hugsa hlutina upp á nýtt og í mun víðara ljósi en er gert þegar rætt 

er um nám og menntun: 

 

Öll virkni er menntun. Það er menntun að styrkja sjálfan sig. Það 

er menntun að hlusta á fyrirlestra og fræðast. Það er menntun að 

læra að hugsa um börn og læra að sauma eða elda. Sumar 

kunna ekki að elda næringaríkan mat. 

 

Virkni með það að markmiði að efla sjálfstæði þeirra, trú á eigin getu og bæta 

grunnfærni á ýmsum sviðum daglegs lífs gæti bætt lífsgæði þeirra til muna. Fyrir þær 

sem glíma við vandamál tengd áfengis- og vímuefnaneyslu er jákvæð og 

merkingarbær virkni þeim nauðsynleg. Það var mat áfengis- og vímuefnaráðgjafa að 

virkni, tímastjórnun, skipulag og gott aðhald séu lykilþættir ef konur í afplánun ætla 

að halda sig frá neyslu vímuefna. Til að byrja með þarf aðhaldið og skipulagið að 

vera mikið. Í meðferðaúrræðum eru dæmi um að stundatafla sé útbúin þar sem 
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útlistað er hvenær kona vaknar, tannburstar sig, þvær sér, borðar, hvað skal borða 

og hversu mikið, hreyfing, vinna, tómstundir og svo framvegis. Í meðferðarúrræðum 

er slíkt fyrirkomulag þekkt sem dagsplan. Eftir nokkra daga til vikur er hægt að rýmka 

það aðhald og viðkomandi getur sjálf farið að haga tíma sínum. Með skipulaginu er 

lögð áhersla á að sjúklingur læri um eðli sjúkdómsins og hvað er átt við með bata í 

þessu ferli. Með þessum hætti skapar konan sér nýjar venjur í átt að vímuefnalausu 

lífi, með utanumhaldi sem hugsað er til þess að styðja við árangur. 

3.1.3 Líkamleg og andleg heilsa 
Fram kemur í máli fjögurra viðmælenda að meirihluti þeirra kvenna sem inn í 

afplánun koma glíma við margþættan og mikinn vanda tengdan heilsu þeirra. Þær 

koma úr erfiðum aðstæðum og glíma við margvísleg veikindi, bæði líkamleg en þó 

aðallega andleg. Einhæf dægrastytting var í Kópavogsfangelsi frá degi til dags og 

töluðu nokkrir viðmælendur um algjört iðjuleysi á tímabilum. Í þessu samhengi sagði 

fyrrum náms- og starfsráðgjafi frá reynslu einnar konu þar sem andleg og líkamleg 

heilsa hennar tók að hraka hratt eftir að í afplánun var komið: 

 

Stundum er engin vinna þarna. Það var ein kona sem sagði við 

mig þarna að hún var búin að þyngjast um 30 kíló á sex 

mánuðum. Það sem hún sagði við mig var: „Það sem ég hef gert 

er að ég hef farið niður stigann, niður í ísskáp og fengið mér að 

borða. Svo fer ég upp með eitthvað nasl, ligg uppi í rúmi og horfi 

á sjónvarpið. Annað hef ég ekkert að gera hérna. Annars er ég 

bara grátandi og get ekki látið tímann líða. Svo reyni ég að sofna 

eins og ég get.“ Þess vegna segi ég virkni. 

 

Lítil virkni í fangelsinu ofan á frelsissviptingu getur bætt verulega á refsidóm fanga. 

Mikið og langvarandi iðjuleysi gæti skilað fanga út í samfélagið að afplánun lokinni 

við verri andlegri heilsu en áður en fangelsisvist hófst. Fangar sem glíma við andleg 

veikindi áður en í afplánun er komið eru sérstaklega viðkvæmur hópur. Erfiðleikar 

sem fylgja frelsissviptingunni hafa óhjákvæmleg áhrif og þá sérstaklega ef litla virkni, 

uppbyggingu eða dægrastyttingu er að fá. Erfitt er að ætlast til þess af einstaklingi, 

sem brotið hefur af sér, að bæta ráð sitt í afplánun ef lítil sem engin betrun er í boði á 

meðan á afplánunartíma stendur. Það er skoðun eins viðmælandans að auka þurfi 
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vægi menntunar í afplánun þar sem mikill ávinningur vinnst af góðu betrunarstarfi, 

fyrir fanga sem og samfélagið í heild:  

 

Ég meina, allir sem hugsa eitthvað um þetta og eru einhverjir 

fagmenn á þessu sviði, átta sig alveg á að […] það er ódýrara 

fyrir samfélagið. Ef menn eru að tala um kostnað, ef þeir sleppa 

alveg öllum hugmyndum um mannréttindi og mannúð og hugsa 

bara um kostnað, þá ættu allir að sjá það að það er ódýrara fyrir 

samfélagið að fanginn komi út og geti farið að vinna fyrir sér og 

borgað skatta heldur en að vera á einhverjum bótum til 

eilífðarnóns. Á framfærslu hins opinbera í eilífum glæpum, inn og 

út úr fangelsi. […] Hver króna sem fer í uppbyggingu menntunar í 

fangelsum hún skilar sér örugglega margfalt til baka. 

 

Dægrastytting að einhverju leyti getur bætt lífskjör kvenna á meðan á afplánun 

stendur og merkingabær verkefni og menntun bætir stöðu þeirra þegar úr afplánun er 

komið. Hagur allra, fanganna og samfélagsins í heild, er að einstaklingar komi út 

sjálfstæðari og betur settir líkamlega og andlega en áður en þeir hófu afplánun.  

Rétt eftir hrun var litla vinnu að fá í Kópavogsfangelsi. Mikið iðjuleysi skapaðist á 

þessum tímapunkti þar sem úr varð mikill frítími á degi hverjum með engri skipulagðri 

virkni. Þegar vinna bauðst reyndist erfitt að virkja konurnar. Þær áttu erfitt með að 

vakna og mæta til vinnu á morgnanna þar sem margar þeirra sáu ekki ávinning 

virkninnar:  

 

Það er bara iðjuleysi sko. […] En svona heilt yfir þá var verið að 

glápa á sjónvarp. Einstöku sinnum notuðu þau þessi hlaupabretti 

sem voru þarna. Það var vinna þar. […] Við gátum hvorki refsað 

konum fyrir að mæta ekki í vinnuna, við gátum heldur ekki gefið 

þeim neina gulrót fyrir að mæta í vinnuna. Þannig það var 

enginn, jú það var ávinningur að fá þessa litlu vasapeninga, en ef 

þær áttu nóg af peningum þá var enginn ávinningur fyrir þær að 

vakna í vinnu og standa sig. 
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Umhverfið var því ekki alltaf hvetjandi til virkni, þó virkni væri í boði. Margar konur 

sem glímdu við andleg veikindi sáu ekki tilganginn með því að fara á fætur ef 

verkefnin voru ekki merkingarbær. Þrír viðmælendur töluðu um áhyggjur sínar af 

stöðu erlendra kvenna sem afplánuðu í fangelsi á Íslandi. Margar þeirra afplána 

fangelsisdóm langt frá heimalandi sínu, fjölskyldu, ættingjum og vinum. Einn 

viðmælanda lýsir stöðu þeirra eftirfarandi: 

 

Fangar, eða konur, sem eru útlendingar eiga enga ættinga og fá 

aldrei heimsóknir og eiga ekki möguleika á neinum leyfum eða 

neinu þá er þetta skelfileg einangrun. Geta ekki talað við fólkið í 

kringum sig. Geta ekki talað við samfanga sína eða starfsfólk. 

Þetta er skelfileg einangrun. Mér finnst þetta ómannúðlegt að 

gefa þeim ekki tækifæri til þess að eiga í samskiptum við 

fjölskyldur sínar. 

 

Vegna stífra laga um internetaðgang getur fangelsisvist kvenna með ríkisfang annað 

en íslenskt reynst þungbærari, en þeirra sem afplána í nálægð við fjölskyldur sínar. 

Ofan á hefðbundna frelsissviptingu hefur bæst við algjör einangrun og líklegt er að 

andlegri heilsu þeirra hraki á meðan þær bíða af sér dóminn. Þær eru einangraðar frá 

umheiminum vegna tungumálsins og eru í mörgum ef ekki flestum tilvikum burðardýr 

og þar af leiðandi fórnalömb sjálfar. Konur í þessari stöðu koma reglulega í afplánun í 

íslensk fangelsi eins og fangavörður greinir frá: 

 

Þessar konur, þetta eru mikið oft útlenskar konur sem eru 

burðadýr sem eiga bara mjög erfitt. Í fyrsta lagi bara að vera í 

öðru landi, tungumálaörðugleikar og svo bætist ofan á það 

frelsissvipting.  

 

Meirihluti erlendra kvenna í afplánun er með styttri dóma. Lítil betrun er í boði fyrir 

þessar konur og hefur lengd dóma þar mikið að segja. Margar af þeim kjósa að bíða 

af sér dóminn án þess að nýta sér þá þjónustu eða úrræði sem í boði eru en úrræðin 

eru fá og einhæf og henta oft og tíðum ekki einstaklingum með annað móðurmál en 

íslensku og gæti það einnig verið ástæða þess að erlendar konur nýta sér þau ekki. 
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3.1.4 Neyslusaga, valdaleysi og ofbeldi 
Flestir viðmælendur sem rætt var við töluðu um að mikill meirihluti kvenna í afplánun 

ætti það sammerkt að eiga að baki mikla og harða neyslu. Konur í þeirri menningu 

eru útsettari fyrir ofbeldi, hvort sem er líkamlegt, andlegt eða kynferðislegt. Auk þess 

sem þekkt er að konur í neyslu séu kúgaðar til vændis.  

 

Þær eru ekki bara afbrotamenn, þær eru líka fórnarlömb. Mjög oft 

tengist [dómur þeirra] smygli, þær eru burðardýr og þær taka á 

sig [sökina] fyrir aðra og þær hafa átt mjög erfitt líf í 

undirheimunum. Flestar sem ég hef talað við hafa orðið fyrir 

alvarlegri misnotkun bæði í gegnum neyslu og eins áður. 

Stundum koma þær úr erfiðum aðstæðum. 

 

Margar þeirra hafa verið misnotaðar af karlmönnum og beittar kúgun og valdi áður en 

þær koma í afplánun. Vegna yfirfullra fangelsa á Íslandi og fárra kvenfanga voru þau 

pláss sem stóðu auð í fangelsinu í Kópavogi nýtt til að vista karlmenn sem var mjög 

umdeilt: „Já, þetta er mjög umdeilt, ekki síst vegna þess að margar af þessum konum 

sem eru í afplánun eru, og hafa lent í alvarlegri misnotkun.“ Opinberlega var sú regla 

að ekki mátti vista karlmenn í fangelsinu í Kópavogi sem höfðu hlotið dóm fyrir 

ofbeldisverk því það fangelsi var alla jafna ætlað konum en „það hefur ekki verið 

hægt að halda þessa reglu, sem sagt í kvennafangelsinu. Það hafa verið menn þarna 

sem hafa framið ofbeldisverk. Og það finnst mér afar slæmt.“ Hægt er að gefa sér 

mikilvægi þess að konur sem hafa orðið þolendur ofbeldis sama hvers kyns, upplifi 

öryggi á sínum afplánunarstað og vert er að velta því fyrir sér hversu vel þeim gangi 

að vinna sig frá eigin vímuefnaneyslu á sama tíma og þær upplifi að öryggi sínu sé 

ógnað. Þó ekki fari fram ofbeldisverk er ekki hægt að útiloka að þær upplifi hættuna á 

slíku. Sömu sögu má segja um almennt betrunarstarf ef karlmenn í afplánun séu á 

sama stað og tilheyra ef til vill þeirri menningu sem þær reyna að vinna sig frá. 

Ennfremur getur konum liðið illa við það eitt að vera vistaðar í sama húsnæði og 

karlar sem eru tengdir undirheimunum á einhvern hátt. Mikil nálægð var í 

Kópavogsfangelsi þar sem karlar og konur deildu sameiginlegu rými hússins.  

Meirihluti kvenna sem mætir til afplánunar á Íslandi er í neyslu áfengis eða 

vímuefna. Fram kom í máli flestra viðmælenda að það heyrði til undantekninga að inn 

kæmu konur sem aldrei hefðu verið í neyslu. AA-samtökin komu inn í fangelsið í 
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Kópavogi og voru með fund þrisvar sinnum í viku og konurnar fengu góðan aðgang 

að trúnaðarmanni sínum í bataferlinu. Starfsemi AA-samtakanna er rekin af 

sjálfboðaliðum og gott samstarf hefur myndast á milli samtakanna og 

Fangelsismálastofnunar. AA-samtökin annast ekki meðferð fanga heldur styðja við 

fanga sem vilja sjálfir láta af neyslu. Meðferð við áfengis- og vímuefnaneyslu 

kvenfanga hefur ætíð farið fram utan veggja fangelsisins. 

Í því samhengi velti einn viðmælanda fyrir sér meðferðaúrræðum sem færu fram 

innan fangelsisins fyrir konur með vísan í meðferðaganginn sem staðsettur er á Litla-

Hrauni. Meðferðagangurinn á Litla-Hrauni hefur gefið góða raun. Ekki var gert ráð 

fyrir slíkum gangi við byggingu nýs fangelsis á Hólmsheiði þar sem áfengis- og 

vímuefnaráðgjafar myndu starfa með aðhaldi og eftirfylgni í meðferðarferlinu, ásamt 

námi og vinnu. Þó ekki væri gert ráð fyrir slíku meðferðarúrræði eru meiri möguleikar 

innan fangelsisins á Hólmsheiði en var í fangelsinu í Kópavogi. Hægt er að færa til 

fanga sem vilja láta af neyslu svo þeir geti verið út af fyrir sig, fjarri föngum sem eru í 

neyslu, til að auka líkur þeirra á vímuefnalausu lífi í afplánun og árangri því tengdu. 

Samkvæmt viðmælendum glíma konur í fangelsi við margþættan vanda og þurfa á 

víðtæku inngripi að halda ef betrun á að eiga sér stað í afplánun. Margar þeirra 

skortir þekkingu í almennri lífsleikni og grunnfærni við athafnir daglegs lífs. Þörf er á 

vandaðri og uppbyggjandi virkni fyrir konur í fangelsi sem og fjölbreyttu námi og 

námskeiðum. 

3.2 Námsframboð og námsaðgengi kvenna í afplánun 

Kópavogsfangelsið var komið til ára sinna þegar því var lokað vorið 2015. Húsnæðið 

var fullnýtt en starfsemi fangelsisins takmarkaðist verulega við stærð þess. Mikill 

munur var á námi kvenna í Kópavogsfangelsi og því námi sem fangar á Litla-Hrauni 

stunda. Hér verður farið yfir niðurstöður tengdar námsframboði og aðgengi að námi. 

3.2.1 Aðgengi að námi í Kópavogsfangelsi fram að starfslokum  
Þó reynt væri að koma til móts við konur í afplánun að einhverju leyti þegar kom að 

námi þá var ekki hægt að halda úti fullum skóla í Kópavogsfangelsi á hverjum virkum 

degi líkt og gert er í fangelsinu á Litla-Hrauni. Ekki var gert ráð fyrir aðstöðu til 

kennslu eða náms þegar húsnæðið var tekið í notkun í upphafi, samkvæmt 

forstöðumanni Kópavogsfangelsisins: 
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Það er náttúrulega mjög dapurlegt. Það er ekki góð aðstaða. 

Það er kennt niðri, ýmist niðri í matsal eða í vinnusal. Og í þessu 

fangelsi er ekki eiginleg kennslustofa. [Fangelsið] er bara það 

lítil eining að það bara komst bara aldrei fyrir í dæminu þegar 

það var tekið í notkun í upphafi.  

 

Vegna smæðar á húsnæði og fjölda þeirra sem sóttust eftir námi gat komið upp sú 

staða að árekstrar urðu í kennslu. „Í Kópavoginum er aðstaðan það döpur að ef það 

koma tveir eða þrír kennarar í einu þá þurfa tveir að bíða. Því að fara inn á klefa að 

kenna, það er ekki góður kostur“ greindi forstöðumaður frá. Greina mátti vilja til að 

gera vel og metnað til að huga vel að þörfum kvenna í afplánun en húsakosturinn 

bauð ekki upp á mikið. 

Frá árinu 2013 bauðst konum að afplána í opnu úrræði í fangelsinu á 

Kvíabryggju. Á Kvíabryggju voru þá í fyrsta sinn bæði kynin vistuð en fram að þessu 

höfðu aðeins karlar verið vistaðir í fangelsinu. Námsumhverfið var með betra móti en 

konum hafði verið boðið upp á í afplánun áður og reglurammi rýmri innan úrræðisins. 

Munurinn á opnum og lokuðum úrræðum er talsverður líkt og kom fram í máli 

félagsráðgjafans: 

 

Munurinn á lokuðu úrræði er sko þannig að þar er útivist einu 

sinni til tvisvar á dag í hálftíma til klukkutíma í hvert skiptið. Þar 

er klefanum lokað klukkan tíu á kvöldin og opnaður átta á 

morgnanna. Þú mátt vera með tölvu ef þú ert í skóla, en þú mátt 

ekki vera nettengdur. Þú ert ekki með síma. Þú færð heimsóknir 

í tvo tíma, tvisvar í viku. Það eru miklu meiri takmarkanir.  

 

Reglurammi fangelsisins í Kópavogi var með þessum hætti. Ramminn var skýr og 

miðaðist að miklu leyti við klukkuna. Fangar voru læstir inni á klefunum sínum í tíu 

tíma á sólarhring en eina næðið til náms var inni í klefanum þeirra. Því gátu konur í 

námi í Kópavogsfangelsi þurft að verja meirihluta sólahringsins inni í klefanum sínum 

til þess eins að fá næði til lærdóms. Í opnum úrræðum á borð við Kvíabryggju ríkir 

meiri sveigjanleiki: 
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Í opnum fangelsum færðu heimsóknir sem ég held að séu sex 

til sjö klukkutímar, einu sinni til tvisvar í viku. Það er bara miklu 

meira frelsi. Það er ekki girðing, það eru bara lóðamörk. Þú ert 

með herbergi, ekki klefa. Húsinu er læst en ekki klefanum, ekki 

nema þú viljir það. Þú getur læst að þér. […] En þar ertu með 

tölvu, nettengda, í gegnum okkar net þar sem við getum skoðað 

allt sem þú ert að gera og þú færð farsíma, eða ert með farsíma 

sem er samt ekki snjallsími. Þú getur ekki farið á netið en þú 

getur hringt.  

 

Minni takmarkanir og frjálslegri rammi getur reynst betra námsumhverfi í afplánun en 

að stunda nám í lokuðu úrræði. Fangar hafa greiðari aðgang að internetinu, geta 

stjórnað útiveru sinni í meira mæli en í lokuðu úrræði, eru í opnari og nánari 

samskiptum við ættingja sína, fjölskyldur og vini og eru ekki bundnir við að vera inni í 

klefunum sínum á ákveðnum tímum sólarhringsins. Á Kvíabryggju er aftur á móti 

ekki boðið upp á staðnám. Konur sem afplána á Kvíabryggju geta því aðeins farið í 

fjarnám ef þær vilja stunda nám.  

Námsframboð í Kópavogsfangelsi byggði á bóklegu staðnámi í íslensku, 

stærðfræði og ensku. Ekki var unnt að bjóða upp á verklega kennslu. Samkvæmt 

sálfræðingi Fangelsismálastofnunar eru helstu hindranir í verklegri kennslu þær að 

það er kostnaðarsamt fyrir Fangelsismálastofnun vegna lítils fjölda fanga í litlu 

fangelsunum og húsnæðið bauð sömuleiðis ekki upp á það:  

 

Það er ekki pláss. Það er erfitt að halda úti slíku námi. Það er 

kostnaðarsamt að öllu leyti og það eru bara svo fáar konur í 

fangelsi. Þær lenda undir í því. Ekki nema það væri hægt að 

sameina það eitthvað. Já ég held að það séu fyrst og fremst 

vankantarnir. Og náttúrlega að námið þarf að öllum líkindum að 

fara fram inni í fangelsinu. Þú ert ekkert að kenna mikið 

verklegt nám nema að mjög takmörkuðu leyti.  

 

Verknám, búnaður og kennsla þarf mikið rými undir starfsemina. Oft þarf slíkt nám að 

fara fram utan fangelsisins eins og akstur stærri bíla eða vettvangsnám. Slíkt er 
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kostnaðarsamt þar sem fangavörður eða annar starfsmaður þarf að fylgja fanga og 

hafa gætur á honum meðan hann sinnir námi sínu. 

Þegar fangar í afplánun óska eftir að hefja nám er reynt að koma til móts við þær 

óskir. Fangelsin hafa gert samning við framhaldsskóla í nágrenni við fangelsin sem 

annast kennslu. Á Litla-Hrauni er það Fjölbrautaskóli Suðurlands sem sér um kennslu 

fanga og Menntaskólinn í Kópavogi annaðist kennslu í Kópavogsfangelsi á meðan 

það var starfrækt. Mikill munur var á staðnámi milli þessa tveggja fangelsa og hefur 

fangafjöldi þar mikið að segja samkvæmt forstöðumanni Kópavogsfangelsis:  

 

Segjum að tveir fangar óski eftir kennslu, það eru náttúrulega ekki 

nema 12 fangar í fangelsinu [í Kópsvogi] þetta er svo lítið. Tveir 

þeirra óski eftir kennslu í stærðfræði, þá kemur bara 

stærðfræðikennari í tvo til þrjá tíma á viku og kennir þér. Og svo 

biður einhver um íslenskukennslu, þá er það allt með sama 

fyrirkomulagi. Þetta er ekki eitthvað skólaprógramm á hverjum 

einasta degi. En bara eins og á Litla-Hrauni þá er þetta bara skóli. 

 

Að sögn forstöðumanns var kennslan í fangelsinu í Kópavogi oft og tíðum slitrótt og 

ekki mjög markviss en með þessu móti var hægt að bjóða upp á staðnám í 

fangelsinu. Gerður var samningur við kennara og hann kenndi út önnina. Ef fangi 

ákvað að hætta námi eða hann lauk afplánun sinni áður en skólaönn lauk var enn 

verið að borga kennara til kennslu þó svo enginn nemandi var í afplánun í fangelsinu. 

Fangar á Litla-Hrauni, sem eru allt karlmenn, fylgja daglega stundatöflu og sækja 

kennslu í sérútbúnum skólastofum í annarri byggingu innan fangelsismarkanna. 

Karlar sem eru vistaðir á Akureyri eða voru vistaðir í Hegningarhúsinu á 

Skólavörðustíg eða í Kópavogi og vilja stunda reglubundið nám í afplánun geta sótt 

um að láta færa sig yfir á Litla-Hraun þar sem reglubundið nám fer fram. Konur hafa 

hingað til verið mjög bundnar við fangelsið í Kópavogi. Karlmenn hafa því notið 

talsvert fleiri tækifæra til náms innan fangelsiskerfisins en konur: 

 

Þær afplána langflestar í Kópavoginum þar sem er í raun og veru 

ekki aðstaða til að sinna almennilegu námi. Ef þær fengu að afplána 

á Litla-Hrauni þá myndu þær ganga inn í sömu aðstæður og fangar 

ganga inn í þar. Þannig að, það er miklu stærra mengi fyrir 
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karlfangana, þeir geta farið á milli fangelsa. Nýtt sér þær aðstæður 

sem eru þar á meðan konurnar eru svolítið bundnar að vera í 

Kópavoginum.  

 

Fjöldi fanga og stærð fangelsis er stór þáttur þegar halda á úti reglubundnu staðnámi 

í afplánun þegar litið er til þátttöku og kostnaðar. Stór fangahópur eykur líkur á góðri 

þátttöku í skipulögðu námi og aðbúnaður til náms miðast við stærð húsnæðis. Meiri 

möguleikar eru á Litla-Hrauni til að daglegs skólahalds vegna húsakosts og 

fangafjölda samanborið við aðbúnað og fjölda fanga í afplánun í fangelsinu í 

Kópavogi. 

Það sem einnig hefur áhrif á aðgengi fanga að námi í fangelsi er hvenær afplánun 

þeirra hefst. Nám í fangelsum, hvort sem um ræðir staðnám eða fjarnám, fylgir 

námskrá skólans sem annast kennslu í fangelsinu. Fangar eiga þá von á að hljóta 

samskonar nám og kennslu og er í þeim skóla utan fangelsisins. Gallinn við það kerfi 

er sá að ef kona í fangelsinu í Kópavogi vildi hefja nám í nóvember þyrfti hún að bíða 

fram í janúar eftir að nýtt misseri hæfist í Menntaskólanum í Kópavogi. Ekki væri 

hægt að bregðast strax við ósk fangans um að hefja nám. Afplánunartími og geta 

fanga til að stunda nám er breytileg yfir tíma, sér í lagi á meðan viðkomandi vinnur í 

meðferðarúrræðum, sem vissulega er ekki alltaf í takt við annarkerfi 

framhaldsskólanna. Því er vert að huga að mikilvægi þess að nám innan veggja 

fangelsa geti farið fram með þeim hætti að möguleiki sé á að hliðra slíku til svo unnt 

sé að mæta betur þörfum fanganna. 

3.2.2 Áhugi og geta til náms 
Þó áhugi til náms sé til staðar, þá er ekki þar með sagt að getan sé alltaf til staðar. 

Margar kvennanna sem dvelja í afplánun glíma við margvíslega erfiðleika og þá getur 

námið reynst þeim erfitt á tilteknum tímapunkti. Taka verður tillit til aðstæðna hverju 

sinni og styrkja grunninn hjá hverri og einni svo nám verði viðráðanlegri möguleiki 

síðar meir. Fram kom í máli meirihluta viðmælenda að miðað við ástand flestra 

kvennanna sem koma í afplánun er nám þeim fæstum ofarlega í huga. Geta þeirra til 

náms er verulega takmörkuð þegar inn í afplánun er komið eins og sálfræðingur 

greinir frá:  
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Ég tala bara eins og mér finnst þá er það bara þannig að á 

hverjum tíma eru kannski svona 3 til 4 konur í fangelsi, upp í 5 

svona öllu jöfnu. Því miður eru margar þeirra mjög illa staddar. 

Búnar að vera í mikilli neyslu. Koma inn og eru einhvern veginn 

alveg algjörlega búnar á því. Þær hafa kannski mjög takmarkaða 

burði til að vera í mjög krefjandi námi. Og að þurfa að standa á 

eigin fótum og stýra þessu algjörlega sjálfar. Það er svolítið verið 

að ætlast til of mikils af þeim. Og ég held að þær þurfi bara meiri 

stuðning í kringum það og gegnum það. 

 

Stuðningur er mikilvægur fyrir fanga sem eiga margir hverjir slæma reynslu úr skóla. 

Viðhorf þeirra til náms getur litast af fyrri reynslu og trú þeirra á eigin getu er í 

lágmarki sem verður þeim fjötur um fót. Samkvæmt fyrrum náms- og starfsráðgjafa 

hafa ótrúlegustu hlutir gerst í námi fanga í afplánun með stuðningi. Viðkomandi hafa 

upplifað sjálfa sig ná tökum á náminu og jákvæður árangur fylgt í kjölfarið sem hefur 

aftur aukið trú þeirra á eigin getu: 

 

Sameiginleg reynsla hjá nokkrum þeirra, eiga hryllilegar 

minningar tengdar skóla. Skólareynslan verið afskaplega slæm. 

Og ég hef heyrt mjög oft „þetta er í fyrsta skiptið á ævi minni 

sem ég hef getað náð einhverjum tökum á námi.“ Og það er þá 

með þessum stuðningi sem þau fá. Og maður sér alveg 

ótrúlegustu hluti gerast hjá fólki. […] En það eru mjög margir 

sem hafa náttúrulega hætt en maður veit alveg af hverju. Ekki af 

því að þau geta ekki lært, heldur af því að þau hafa ekki nám við 

þeirra hæfi. Námið þarf að vera einstaklingsmiðað og tölvan og 

nettengingin algjört lykilatriði. 

 

Stuðningurinn er einstaklingunum mikilvægur, og námsaðstæður hvort sem var í 

fangelsinu í Kópavogi eða á Litla-Hrauni skapa þannig aðstæður að nálægð við 

kennara og náms- og starfsráðgjafa er mikil. Stutt er að leita eftir aðstoð sem getur 

virkað með hvetjandi hætti langi fanga til að hefja eða stunda nám. Einstaklingar sem 

vilja halda námi sínu áfram eftir að afplánun lýkur eiga það á hættu að gefast upp þar 

sem lítill stuðningur er fyrir hendi, samanborið við þann stuðning sem bauðst í námi 
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innan veggja fangelsisins. Fyrrum náms- og starfsráðgjafi veit sjálfur um þannig 

dæmi: 

 

Menn [losna úr fangelsi] án þess að fá áframhaldandi 

námsstuðning. Það eru mörg dæmi um það að þeim hafi gengið 

mjög vel og náð góðum árangri inni í fangelsinu í námi og svo 

fara þeir út og missa þennan stuðning, bæði frá kennaranum og 

námsráðgjafanum og þá eru þeir dottnir út. 

 

Oft er það óraunhæft fyrir einstaklinga sem hafa verið í námi í afplánun að halda því 

áfram að afplánun lokinni. Ástæðurnar geta verið margþættar og persónubundnar. 

Bóklegt nám til stúdentsprófs eða bóklegi hluti iðnnáms, sem eru einu námsleiðir í 

boði í staðnámi í afplánun, er langt ferli. Einstaklingar sem hefja það ferli í afplánun 

eiga oft langt í land þegar úr fangelsi er komið. 

Fjórir viðmælendur voru sammála um að koma þurfi á fjölbreyttara námi innan 

fangelsanna og þá aðallega verklegu námi. Sálfræðingur Fangelsismálastofnunnar 

bendir einnig á að margir í afplánun glíma við námsörðugleika og getur bóklegt nám 

reynst sumum erfitt eða ekki við þeirra hæfi: 

 

Ég held að það sé mjög mikilvægt að hafa úrval af námi. Við vitum 

að stórt hlutfall þeirra sem eru í fangelsum eiga við einhvers konar 

námsörðugleika að stríða. Þau eiga erfitt með lestur, stærðfræði, 

bara í meiri mæli en gerist í samfélaginu. Þess vegna finnst mér 

stundum að bóklegt nám er kannski ekki skynsamlegasti kosturinn 

að bjóða upp á. Ef það væri hægt að bjóða upp á eitthvað meira 

hagnýtara þá fyndist manni það kostur. 

 

Þá er átt við fjölbreytt val sem eykur lýkur á að viðkomandi finni nám við sitt hæfi og 

flosni síður úr náminu á meðan á afplánun stendur. Verkleg kennsla getur kveikt 

áhuga fanga á að fara í nám á nýjan leik. Með því að kynna fyrir þeim iðn eða 

handverki sem þeir hafa áhuga á að starfa við þegar úr afplánun er komið sjá þeir 

frekar tilganginn með bóklegu námi tengdu því verknámi. Er það mat kennslustjóra 
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fangelsanna að auka þurfi starfsnám í fangelsunum til að fá hagnýta innsýn inn í störf 

að lokinni afplánun á meðan á afplánun stendur: 

 

Auka og efla starfsnám […]. Námið á Litla-Hrauni hefur verið mjög 

bóknámsmiðað alla tíð sko. Og það er ekki heppilegt því þá eru 

menn sem sagt að, sem hröktust úr skóla vegna þess að þeir voru 

ólæsir eða gekk illa að lesa og eitthvað svona, og þá byrja á að setja 

þá í það sama og þeir, og fældi þá frá [námi] upphaflega. […] Að það 

þurfi að byrja á því að láta þá koma inn í eitthvað verklegt og þegar 

þeir eru komnir af stað í því þá átta þeir sig á því: „Ég er ánægður 

með þetta, ég vil gera þetta, ég vil læra þetta, ég vil halda áfram í 

þessu.“ Þá get ég sagt að þú verður þá að taka íslensku og 

stærðfræði og ensku og eitthvað svona líka bóklegt. Og þá eru þeir 

komnir á einhvern krók sko. Búnir að bíta á agnið og farnir að hafa 

einhvern áhuga og þá sjá þeir tilganginn að læra eitthvað í íslensku. 

 

Starfsnám eða sýnikennsla getur kveikt áhuga fanga á námi, sérstaklega þeirra sem 

eiga slæma reynslu af fyrra námi. Með auknum áhuga og skýrari framtíðarsýn þegar 

kemur að starfsvali að afplánun lokinni aukast líkur á að fangi ljúki við krefjandi, 

bóklegan áfanga ef hann sér tilganginn með lærdómnum. Einstaklingsmiðað nám, í 

hæfilegri lengd, þar sem tekið er tillit til bakgrunns fangans og aðstæðna er eitthvað 

sem viðmælendur kölluðu sérstaklega eftir. Þannig væri hægt að skapa föngum 

námsumhverfi sem stuðlar að því að þeir upplifi eigin getu og árangur með jákvæðari 

hætti. 

Fram að lokun Kópavogsfangelsis var námsframboð kvenfanga í afplánun með 

allra minnsta móti. Geta og áhugi kvennanna var mismunandi þegar kom að námi og 

var meirihluti viðmælenda sammála um að fjölbreyttara námsval væri farsælli kostur 

innan fangelsiskerfisins. Í næsta kafla verður farið yfir vangaveltur viðmælenda um 

lengri og styttri námsleiðir í afplánun og mikilvægi þess að taka tillit til ólíkra þarfa 

þegar stefnt er að betrun innan fangelsanna. 

3.3 Nám og mikilvægi þess að taka tillit til ólíkra þarfa 

Betrunarþáttur náms sem og virkni innan fangelsanna er mikilvægur hluti af vistun 

fanga samkvæmt viðmælendum. Taka þarf tillit til einstaklinganna sem í afplánun eru 
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út frá ólíkum þörfum þeirra, væntingum og bakgrunni. Hér verður fjallað um sýn 

fagfólks þegar kemur að fjölbreyttu námi til betra lífs. 

3.3.1 Námskeið og styttri námsleiðir 

Námskeið og styttri námsleiðir hafa ekki staðið föngum í afplánun til boða nema að 

mjög takmörkuðu leyti. Þegar námskeið voru keypt inn af Fangelsismálastofnun í 

fangelsið í Kópavogi var það oft að frumkvæði fangavarðanna. Fangaverðir óskuðu 

eftir umbun í formi námskeiða ef fangahópnum gekk vel að halda sig frá neyslu 

áfengis og vímuefna og reglum var fylgt. Fangelsismálastofnun býður ekki upp á 

regluleg námskeið fyrir fanga í afplánun í fangelsinu í Kópavogi sem stofnunin sjálf 

þurfti sérstaklega að greiða fyrir. Helsta ástæða þess að ekki eru regluleg námskeið í 

boði í fangelsum á Íslandi er að horft er til samsetningu fangahópsins hverju sinni og 

hvernig þörfin þeirra birtist. Eitthvað sem þörf var á fyrir ári síðan á ef til vill ekki við í 

dag. Starfsfólk fangelsanna er vakandi fyrir þörfum fanganna og reynir að bregðast 

við eftir því sem aðstæður og fjármagn leyfa. Þörfin getur verið margvísleg og 

mismunandi eins og núverandi náms- og starfsráðgjafi greinir frá: 

 

Við höfum fengið til okkar hérna íþróttakennara, við gerðum það í 

fyrra, sem fjallaði hér um einmitt næringu og fór með þeim hérna í 

íþróttasalinn og gerði einhverjar grunnæfingar. Það hafa verið 

námskeið í myndlist, það hafa verið námskeið tengd tölvum. […] 

Þannig að hérna, þannig að við erum alltaf að reyna að vera með 

augu og eyru opin fyrir þessu. 

 

Eitthvað er um að einstaklingar hafi samband við Fangelsismálastofnun og bjóði 

þjónustu sína til námskeiðahalda innan fangelsanna. Einstaklingar gefa vinnu sína 

við margvísleg námskeið og kenna föngum til dæmis jóga og annað þeim til 

afþreyingar. Í Kópavogsfangelsinu komu konur á sunnudögum og kenndu föngum að 

prjóna í þó nokkurn tíma. Aðstæður og húsnæði Kópavogsfangelsisins leyfðu ekki 

hvaða starfsemi sem er. Meira svigrúm gefst í nýja fangelsinu á Hólmsheiði þar sem 

húsnæðið býður upp á meira en Kópavogsfangelsi gerði sökum stærðar. Námskeið 

og styttri námsleiðir takmarkast hins vegar við fjármagn og sjálfboðavinnu og er því 

þeim breytum háð. 
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Með þarfir fanga í huga hvað varðar nám og störf útbjó núverandi náms- og 

starfsráðgjafi námskeið á Litla-Hrauni fyrir fanga sem stunduðu nám. Áherslur 

námskeiðisins var að stuðla að sjálfstæðari vinnubrögðum í námi og hvað tæki við að 

afplánun lokinni. Námskeiðið var hannað með þarfir og bakgrunn fanga í huga. Meðal 

þess sem farið var í var áhrifaþættir á árangur í námi, markmiðasetning, skipulag í 

námi, kynning á námsleiðum, áhugasviðskönnun, fræðsla um lesblindu, athyglisbrest 

og ofvirkni, umfjöllun um sakarvottorðið, ferilskrárgerð og atvinnuviðtal. Að 

námskeiðinu komu einnig sérkennari, sálfræðingur og félagsráðgjafi. Áfanginn var 

kenndur í fyrsta sinn á haustönn 2016 og vonast náms- og starfsráðgjafi til þess að 

hann verði oftar kenndur og á fleiri stöðum. Þörf er á fræðslu sem þessari innan 

fangelsanna. 

3.3.2 Nám til starfsréttinda 

Nám til starfsréttinda hefur ekki verið í boði í afplánun á Íslandi til þessa. Fjórir 

viðmælendanna kölluðu eftir verklegri kennslu til starfsréttinda. Eins og staðan er í 

dag þykir verklegt nám vera fjarlægur draumur í afplánun á Íslandi fyrir konur. Margt 

þarf að ganga upp, meðal annars fjöldi þátttakenda í náminu, rúmgott húsnæði og 

fjárveitingar til kaupa á tækjabúnaði og kennslu. Margir sem stunda nám í afplánun 

stefna á verknám til starfsréttinda en geta ekki lokið þeim á meðan á afplánun 

stendur. Þeir sem stunda slíkt nám þurfa að bíða með verklega hlutann þangað til að 

þeir komast á reynslulausn eða afplánun lýkur. Fyrrum náms- og starfsráðgjafi vill 

auka fjölbreytni í námi og kennslu á meðan á afplánun stendur og þá sérstaklega 

verklegar greinar í von um að slíkt nám dragi úr endurkomu fanga í afplánun: 

 

En það eru margar rannsóknir, eins og þú veist, sem benda til 

þess að það dregur stórlega úr líkum á endurkomu ef menn ná 

menntun, hvað þá ef við getum boðið upp á menntun sem veitir 

einhver réttindi eins og iðnnám og annað og það höfum við ekki 

gert í fangelsum því það kostar of mikið. […] Minn draumur er að 

geta boðið upp á fulla húsasmíðabraut, málmiðnaðabraut, 

iðngreinar. Að menn geti útskrifast með réttindi. 
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Fleiri viðmælendur voru á sama máli. Sálfræðingur vill einnig sjá meiri verklegri 

kennslu sem getur svo skilað sér inn í raunfærnimat hjá þeim einstaklingum að 

afplánun lokinni eða styttra námi sem veitir einhvers konar réttindi: 

 

Ég var að vinna í fangelsi [erlendis] á sínum tíma og þá var verið 

að kenna ungum mönnum að dúkaleggja til dæmis, og flísaleggja. 

Þeir yrðu þó ekki útskrifaðir í því en þeir geta allaveganna verið 

aðstoðarmenn í slíkri vinnu og það var mjög gagnlegt. Þrif, þeim 

var hreinlega kennt að þrífa. Og þau fengu diplóma, eða svona 

plagg upp á það, einhverjar klukkustundir í þrifum og hvernig á að 

sótthreinsa og fengið vinnu hjá ræstifyrirtækjum til að mynda. Og 

það væri náttúrulega eitthvað sem maður myndi sjá fyrir sér að 

gæti verið meiri möguleikar í fyrir þennan hóp. […] Maður myndi 

vilja sjá… að við gætum einhvern veginn gert aðeins meira í því. 

Að kenna þeim eitthvað sem væri hægt að nota upp í 

raunfærnimat. 

 

Hagnýtt verknám til lengri eða styttri tíma sem veitir einhver réttindi er föngum 

mikilvægt til að styrkja stöðu þeirra á vinnumarkaði. Samkvæmt kennslustjóra skiptir 

nám til starfsréttinda öllu máli fyrir þennan málaflokk. 

 

Það er fullt af námi til sem eru stutt námskeið til einhverra 

starfsréttinda. Og það er það sem er svo mikilvægt að koma á fyrst 

og fremst. Því það skiptir öllu máli fyrir fólk í fangelsi, hvort sem það 

eru karlar eða konur, ef þú ert ekki neitt og lítur á sjálfan þig sem 

ekki neitt að þú farir þá út með eitthvað. Ég er með bréf upp á þetta, 

ég má vinna við þetta, ég er með réttindi til þess. Í staðinn fyrir að 

fara út og vera ekki með neitt og lenda aftur í sama ruglinu kannski.  

 

Var það mikilvægt og aðkallandi samkvæmt viðmælendum að bjóða upp á iðnnám til 

styttri eða lengri tíma sem veitir haldbær réttindi eða reynslu til raunfærnimats. Þar 

sem einstaklingar sem lokið hafa afplánun mæta hinum ýmsu hindrunum í atvinnuleit 

þá myndu einhverskonar réttindi alltaf fjölga möguleikum og auka á atvinnutækifæri. 
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Slíkt nám og réttindi gætu dregið úr líkum á endurkomu í afplánun og því séu styttri 

námsleiðir eitthvað sem viðmælendur kölluðu eftir:  

 

Og finnst þær að þær hafi eitthvað í höndunum. Þú veist að 

þetta, eins og staðan er núna þá er stúdentsprófið mjög langt, 

langt ferli. Og þú ert að fá inn konu sem er að byrja, og það er 

nám sem við bjóðum upp á öllu jöfnu. Kona sem er að byrja það 

ferli og þú veist, er kannski bara með 6 mánuði eða eins árs 

dóm. Þær ná bara að klára einhverjar X margar einingar og er 

svo raunhæft fyrir þær að halda áfram eftir að afplánun lýkur? 

Ég held bara að við séum einhvern veginn að missa af þessu. 

Við erum oft að hampa okkur á því að þær séu að minnsta kosti 

komnar með átta einingar upp í… Ég meina halló! Átta af 120! 

og allt lífið tekur við. Æ, ég veit það ekki. Ég held að við séum 

bara svolítið að misskilja þetta. Það vantar bara þetta styttra og 

það vantar eitthvað meira praktískt finnst mér. 

 

Viðmælendur voru almennt sammála um að gera mætti betur þegar kæmi að 

verkefnum fyrir fanga innan fangelsisins, hvort sem um ræðir nám, vinnu eða annars 

konar virkni. Allir viðmælendurnir voru sammála um mikilvægi og kosti fjölbreytts 

námsvals í fangelsum sem hluta af betrun. Var það draumur þeirra sem að beinum 

hætti koma að námi fanga í afplánun að auka verklegt nám og bjóða upp á lengra og 

styttra nám til starfsréttinda handa föngum af báðum kynjum. Fram að lokun 

fangelsisins í Kópavogi var val kvenna í afplánun á námi mjög takmarkað. Hér í 

kjölfarið verður farið yfir umfjöllun um nýtt fangelsi sem er aðalvistunarúrræði fyrir 

konur í afplánun á Íslandi, fangelsið á Hólmsheiði. Einnig verða skoðuð hvaða 

tækifæri felast í þessari nýju byggingu sem er í dag fyrsta fangelsið hér á landi sem 

reist er sem slíkt.  

3.4 Framtíðarsýn og tækifæri 
Nýtt fangelsi á höfuðborgarsvæðinu var formlega tekið í notkun í júní 2016. Einhver 

tími leið þó frá því að það var formlega tekið í notkun og þar til fyrstu fangarnir voru 

vistaðir í húsnæðinu. Konur voru fyrstu fangarnir sem nýttu úrræðið og hófu þær 

fangelsisvist sína á Hólmsheiði í nóvember 2016. Allar konur sem hljóta 
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fangelsisdóm á Íslandi eru fyrst um sinn vistaðar á Hólmsheiði en eiga möguleika á 

að sækja um að vera vistaðar í opnum úrræðum. Áður hefur verið fjallað um tækifæri 

kvenna í afplánun til náms fyrir lokun fangelsins í Kópavogi. Í næsta kafla verður 

fjallað um rekstur nýs fangelsis og hvaða möguleika húsnæðið býður upp á sem 

vistunarúrræði fyrir konur, tækifæri kvenna til náms og starfa eftir að nýja fangelsið á 

Hólmsheiði var tekið í notkun sem og hugmyndir að breyttu námsfyrirkomulagi innan 

málaflokksins. 

3.4.1 Rekstur nýs fangelsis 
Nýja fangelsið á Hólmsheiði er fyrst og fremst hugsað sem gæsluvarðhalds- og 

móttökufangelsi fyrir karlfanga og langtímavistunarúrræði fyrir konur í afplánun. 

Samkvæmt forstöðumanni er áætlað að karlar hafi stutta viðkomu í afplánun á 

Hólmsheiði og á þeim tíma verði metið hvaða úrræði henti þeim best innan kerfisin., 

Hvort sem þeir verði fluttir á Litla-Hraun til langtíma afplánunar, í opið úrræði, undir 

rafrænt eftirlit eða á reynslulausn svo dæmi séu tekin. Hreyfing á föngum inn og út úr 

fangelsinu á Hólmsheiði ætti því að verða talsverð og þarfir fangahópsins 

mismunandi eftir því. Allir þessir þættir spila inn í þegar kemur að skipulagningu og 

framkvæmd náms í fangelsinu og er helsta ástæða þess að forstöðumaður sér ekki 

fyrir sér að boðið verði upp á staðnám: 

   

Fyrst og fremst því þetta fangelsi er bara öðruvísi hugsað. Þetta er 

hugsað sem skammtímafangelsi fyrir karla og 

gæsluvarðhaldsfanga, og þeir eru náttúrulega ekki í námi. Og svo 

er þessi kvennadeild sem er oft ekki með, eins og ég segi, svona 

fimm, sex konur hverju sinni. Og sumar þeirra mjög stutt. Þannig 

að, ég get ekki séð það að við myndum koma upp einhverri svona 

aðstöðu til að, einhverri svona skólastofu þar sem margir kennarar 

eru að koma og kenna bara eins og í svona skóla. Ég held að það 

verði ekki hérna. Það verður meira svona byggt á [fjarnámi]. 

 

Með vel skipulögðu fjarnámi skapast breiðara námsval fyrir konur í afplánun en 

tíðkaðist í fangelsinu í Kópavogi. Þær geta valið úr fleiri áföngum til náms en hefur 
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staðið þeim til boða áður í afplánun. Ekkert staðnám verður í boði á Hólmsheiði fyrst 

um sinn og ólíklegt er að slíkt verði í boði á næstu árum.  

Konur í langtímaafplánun á Hólmsheiði ættu ekki að verða varar við mikið rót á 

karlkyns föngum inn og út úr fangelsinu. Í Kópavoginum voru konur og karlar vistuð 

saman og var samgangur þeirra á milli mikill. Nýtt húsnæði Hólmsheiðarfangelsis er 

skipulagt með þeim hætti að konur og karlar hittast aldrei á meðan á afplánun 

stendur. Húsnæðinu er skipt upp í átta deildir og geta fangaverðir stjórnað því betur 

en tíðkast hefur í lokuðu úrræði á Íslandi hvaða fangar umgangast og eiga samskipti 

hver við annan. Samkvæmt forstöðumanni væri hægt að komast hjá því að fangi 

hefði hugmynd um hvaða fangar væru vistaðir á sama tíma og hann sjálfur á 

Hólmsheiði. Þó svo konur séu enn vistaðar í sama húsnæði og karlar er það nú með 

öðrum hætti. Þær hafa deild út af fyrir sig, sér setustofu, sér vinnuaðstöðu og sér 

útivistarsvæði. Konur í afplánun á Hólmsheiði eiga aldrei að þurfa að hitta karl sem 

vistaður er á sama tíma og þær. Umgangur á milli deilda verður verulega 

takmarkaður og helst til enginn.  

Ýmsar takmarkanir fylgja því þó að fangelsið sé hólfað niður með þessum hætti 

þegar kemur að námi og námskeiðum á Hólmsheiði. Það sem hefur einkum 

takmarkað námsframboð kvenna í afplánun á Íslandi fram að opnun fangelsisins á 

Hólmsheiði er fjöldi þeirra kvenna sem eru í afplánun hverju sinni. Fangahópurinn 

verður minni ef eitthvað er þar sem samneytið sem áður var í Kópavogsfangelsi á 

milli kynjanna verður ekkert á Hólmsheiði. Þær takmarkanir sem voru fyrir á námi 

kvenfanga vegna fjölda þátttakanda verða því enn til staðar þegar komið er á 

Hólmsheiði. Megináhersla verður lögð á fjarnám fyrst um sinn og þegar reynsla hefur 

komist á það verður hægt að endurskoða og bæta við námi eða annars konar 

námsleiðum ef þörf þykir og eftir því sem aðstæður leyfa. Aðstaðan til náms á 

Hólmsheiði verður aldrei eins og hún er á Litla-Hrauni. Ekki var gert ráð fyrir aðstöðu 

til verknáms við uppbyggingu nýja fangelsisins og verður það ekki í boði í nánustu 

framtíð. Í mesta lagi er hægt að halda námskeið til afþreyingar en lítið umfram það.  

Með lokun Kópavogsfangelsis og með tilkomu nýja fangelsisins á Hólmsheiði hafa 

orðið miklar umbætur í vistun kvenfanga á Íslandi þegar kemur að aðstöðu þeirra. Í 

opinberri umræðu hefur verið nefnt að um byltingu í fangelsisvistun kvenna sé að 

ræða þar sem húsnæði Kópavogsfangelsis var ekki sérstaklega byggt til að vista 

fanga, að auki var það gamalt, lítið og úr sér gengið. Vistumhverfi fanga á Hólmsheiði 

er því með mun betra móti samkvæmt forstöðumanni: 
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Þegar við segjum byltingu í fangelsismálum, hvort sem það er 

kvenna eða karla, með tilkomu þessa fangelsis þá erum við fyrst og 

fremst bara að horfa til aðstæðna. Við erum náttúrulega að flytja úr 

húsnæði þar sem… Hegningarhúsið var náttúrulega bara orðið úrelt 

vegna aldurs og ástands. Kópavogsfangelsið var ekki byggt sem 

fangelsi heldur […] sjúkraheimili. Aðstæður þar voru bara mjög 

slæmar vegna húsnæðisins og þar sem karlar og konur voru vistuð 

samtímis, á sömu deild nánast. Það sem við fáum hérna er 

náttúrulega miklu betra umhverfi, vistumhverfi fyrir fólk til að dvelja í. 

[…] Útivistaraðstaða, aðstaða til að bæði njóta útiveru og útsýnis og 

annars hérna er náttúrulega miklu betri og eðlilegri en nokkurn 

tímann á báðum stöðunum. Og það er kannski þessi bylting. 

 

Húsnæðið er hannað og byggt sem nútímaúrræði til að vista einstaklinga í refsivist. 

Allir innanstokksmunir eru nýir og húsnæðið er stórt og rúmgott. Einhverrar óánægju 

hefur gætt í starfsmannahópnum sem og fangahópnum varðandi nýtt húsnæði og 

úrræði en segir forstöðumaður það eðlilegt þegar svo miklar breytingar verða frá fyrri 

starfssemi. Starfsfólk og fangar þurfa góðan tíma til þess að aðlagast nýjum 

aðstæðum, læra nýtt verklag og venjast húsnæðinu: 

 

Og sumir segja að svona nýbygging sé bara miklu ópersónulegri 

heldur en gömlu byggingarnar og það er alveg sjónarmið út af fyrir 

sig en eftir því sem þetta slípast til þá verður þetta bara náttúrulega 

betra. Og ég er algjörlega sannfærður um að, sem sagt, að þegar 

að fram í sækir og reynsla verður komin á þessar aðstæður hérna 

og fólk fari að átta sig á því að þessar aðstæður hérna eru í rauninni 

miklu betri en annars staðar þá munu þessi atriði bara verða plús. 

 

Deildir fangelsisins verða smám saman teknar í notkun. Í upphafi árs 2017 höfðu 

þegar verið teknar í notkun fjórar deildir af átta. Húsnæðið á Hólmsheiði er mun 

stærra en bæði Kópavogsfangelsi og Hegningarhúsið á Skólavörðustíg til samans. 

Jafnframt verður samanlagður fangafjöldi í fangelsinu á Hólmsheiði mun meiri en 
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samanlagður fangafjöldi hinna tveggja fangelsanna. Fjöldi starfsmanna mun hins 

vegar haldast sá sami þrátt fyrir breyttar aðstæður:  

 

En á móti kemur þá er þetta miklu stærra húsnæði og við erum með 

sama starfsmannafjölda, við erum með miklu fleiri fanga. Sem þýðir 

náttúrulega að samskipti fangavarða við fanga eru ekki eins mikil og 

á báðum stöðunum. Hafa bara ekki tíma til þess, anna því bara 

ekki.  

 

Návígi fangavarðanna við fangana verður mun minna en tíðkaðist í hinum 

fangelsunum. Mikið af eftirliti fangavarðanna fer fram í gegnum myndavélakerfi ásamt 

eftirlitsferðum fangavarðanna um deildirnar. Sú betrun sem fram fer í samskiptum 

fangavarða við fanga mun því minnka umtalsvert í nýju úrræði og finnst fangaverði 

það miður. Í Kópavogi, þar sem fangar voru aldrei fleiri en tólf, kynntust fangaverðir 

persónueinkennum hvers fanga fyrir sig sem auðveldaði þeim að sjá ef fanga leið illa 

eða hann var fallinn í neyslu ávanabindandi efna. Fangaverðir áttu auðveldara með 

að styðja fanga í afplánun því þeir þekktu þá persónulega að einhverju leyti. Slík 

nánd í nýja fangelsinu á Hólmsheiði mun að öllum líkindum tapast með margfalt fleiri 

föngum í afplánun.  

Með tilkomu nýja fangelsisins á Hólmsheiði hefur mikil framþróun átt sér stað í 

vistun kvenfanga, sérstaklega þegar kemur að aðbúnaði og umhverfi. Mörgu er þó 

ólokið þegar kemur að innra starfi fangelsisins og fer starfsemin hægt og rólega af 

stað. Mikil tækifæri liggja í stefnumótunarvinnu í menntamálum fanga með tilkomu 

nýja fangelsisins en sú vinna hefur ekki farið fram. Í næsta kafla verður farið yfir 

tækifæri fanga til náms og starfa í nýja fangelsinu með það að markmiði að kanna 

helstu möguleika og hindranir innan nýs úrræðis í fangelsisvistun kvenna á Íslandi. 

3.4.2 Tækifæri til náms og starfa 
Við opnun fangelsisins á Hólmsheiði í júní 2016 hafði engin framtíðarsýn verið mótuð 

um hvernig námi og kennslu fanga skyldi háttað. Munnlegur samningur var gerður við 

Fjölbrautaskóla Suðurlands um að annast nám á Hólmsheiði líkt og undanfarin ár á 

Litla-Hrauni og Sogni. Fjölbrautaskóli Suðurlands og Fangelsismálastofnun skrifuðu í 

sameiningu bréf til Innanríkisráðuneytisins sem og Mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins þar sem kallað var eftir stofnun starfshóps sem annast 
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myndi stefnumótun í menntamálum fanga í afplánun á Íslandi. Miklar hræringar voru í 

íslenskum stjórnmálum á þeim tíma sem bréfið var ritað og sat erindið í 

ráðuneytunum í langan tíma. Kosningar til Alþingis fóru fram hálfu ári fyrr en gert var 

ráð fyrir og mannabreytingar voru í báðum ráðuneytunum með tilkomu nýrra 

ráðherra. Enn hefur ekki formlega verið skrifað undir samning við Fjölbrautaskóla 

Suðurlands um að annast kennslu ífangelsinu á Hólmsheiði og stefnumótunarvinna 

um menntamál fanga hefur enn ekki farið fram. 

Þar sem enginn formlegur samningur hafði verið undirritaður við Fjölbrautaskóla 

Suðurlands um að annast kennslu í nýja fangelsinu gat skólinn ekki með formlegum 

hætti sótt fjármagn til ríkisins til uppbyggingar náms og kennslu í fangelsinu. Farið var 

af stað með fjarnám frá Fjölbrautaskólanum við Ármúla til þess að tryggja lögbundinn 

rétt fanganna á námi. Samningur var gerður við skólann varðandi greiðslur og þurfa 

fangar aðeins að borga skráningargjald við innritun í námið í stað þess að borga fyrir 

hverja einingu sem þeir taka. Fangar fá úthlutað tækjabúnaði frá fangelsinu á borð 

við fartölvur til að geta sinnt námi sínu sem og kennslubækur í þeim fögum sem þeir 

sækja. Föngum býðst að sækja nám frá öðrum skólum en Fjölbrautaskólanum við 

Ármúla ef þeir þess kjósa en enginn samningur er við aðra skóla svo kostnaðurinn 

getur verið mismunandi eftir því hjá hvaða stofnun þeir vilja sækja námið sitt.  

Reynt er eftir fremsta megni að bregðast strax við ósk fanga um að hefja nám 

sama hvenær hann kemur í afplánun. Fangar á Hólmsheiði geta skráð sig í fjarnám 

við Fjölbrautaskóla Suðurlands, þeim að kostnaðarlausu, hvenær sem þeim hentar. 

Mikill sveigjanleiki er í því námi því alla jafna býður skólinn ekki upp á fjarnám. 

Kennslustjórinn gerir samning við kennara Fjölbrautarskóla Suðurlands um að taka 

að sér fanga í fjarnám og fer kennslustjórinn og náms- og starfsráðgjafinn með 

verkefni og próf í fangelsið frá kennaranum. Fanginn leysir verkefnin og prófin í 

fangelsinu undir eftirliti og skilar þeim inn til kennara. Fjarnámið er algjörlega 

einstaklingsbundið og er ekki bundið við annir. Einingarnar geta farið á milli anna og 

þarf ekki að ljúka á hefðbundnum tíma jóla- og vorprófa. Það fer allt eftir því hvenær 

nám fangans hefst, hvenær hann getur lokið einingunum. Þessi valkostur er búinn til 

frá grunni af starfsfólki Fjölbrautaskóla Suðurlands til að koma betur til móts við þarfir 

fanganna hverju sinni og auðveldar þeim karlkynsföngum sem hefja afplánun sína á 

Hólmsheiði að halda áfram námi frá Fjölbrautarskóla Suðurlands ef þeir eru færðir 

yfir á Litla-Hraun. 
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Fangelsið á Hólmsheiði er lokað úrræði í fangelsisvistun og fylgja því sömu hömlur 

í aðgengi að internetinu og þær sem voru í fangelsinu í Kópavogi. Fangar hafa 

aðgang að fartölvum í námsaðstöðu á Hólmsheiði ef þeir eru í námi og geta tengst 

internetinu þar inni undir eftirliti. Eftir að námi þeirra lýkur á daginn eru fartölvurnar 

geymdar í námsrýminu yfir nóttina eða þangað til kennsla hefst að nýju. Samkvæmt 

forstöðumanni fangelsisins er undantekning gerð á þeirri reglu ef fangar vinna að 

stóru verkefni og kjósa næði inni í klefanum sínum. Þá geta þeir tekið tölvuna með 

sér inn í klefa en þeim gefst ekki kostur á að tengjast internetinu. Fangar geta nálgast 

þau rafrænu skjöl sem þegar eru í tölvunni og notað skrifforrit til þess að ljúka við 

verkefni sín.  

Það að fangar skrái sig til náms í afplánun er aðeins lítið skref í átt að betrun 

þeirra. Stærsta verkefni þeirra starfsmanna sem koma að námi fanga í afplánun er að 

hlúa að þeim og halda þeim í námi. Stuðningur er föngum mikilvægur til að koma sér 

af stað í námi sem og að ljúka því með fullnægjandi hætti. Meirihluti fanga í afplánun 

hafa hrökklast úr námi og eru að hefja nám að nýju eftir hlé. Margvíslegar ástæður 

liggja þar að baki en samkvæmt meirihluta viðmælenda er sterkt samband á milli 

námsörðugleika meðal fanga í afplánun og brottfalls úr námi. Það er mikilvægt 

samkvæmt kennslustjóranum að ráða inn sérkennara í fast starfshlutfall föngum til 

stuðnings: 

 

Þarna þyrfti að vera sérkennari á föstum basis. Ekki bara einhvern 

tímann, einu sinni á önn. Sko, við erum að tala um námsmenn sem 

hafa hrakist úr skóla, bara á unga aldri úr grunnskóla. […] Og ef 

það er ekki þörf á sérkennara í fangelsum þar sem nemendur eru 

nánast allir með ADHD og athyglisbrest og lesörðugleika. Að það 

skuli ekki vera sérkennari […] í föstu starfi og komi alltaf, einu sinni 

til tvisvar í viku eftir atvikum, en það sé alltaf. Að það þurfi ekki að 

kalla til sérstaklega. 

  

Fast starfshlutfall sérkennara og reglulegar komur hans í fangelsið myndi styðja 

verulega við nám fanga. Með greiningu á námsörðugleikum gera fangar sér betur 

grein fyrir veikleikum sínum í námi og með stuðningi sérkennara finna þeir leiðir þrátt 

fyrir þær hindranir sem þeir mæta. Stuðningur og aðhald í námi fanga felst fyrst og 

fremst í námstækni, tímastjórnun og skipulagi.  
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Lítil reynsla er komin á nám í fangelsinu á Hólmsheiði og enn á eftir að móta þar 

stefnu í menntamálum. Tækifæri kvenfanga til náms eru fleiri en í Kópavogi þar sem 

þeir geta valið úr fleiri áföngum innan framhaldsskólakerfisins en áður hefur staðið til 

boða. Aftur á móti er aðeins fjarnám í boði fyrir konur í fangelsinu á Hólmsheiði og 

gæti það reynst þeim krefjandi að halda utan um slíkt nám. Núverandi 

námsfyrirkomulag hentar ef til vill ekki öllum sem huga að námi í afplánun. Taka þarf 

tillit til breiðs fangahóps og ólíkra þarfa. Í næsta kafla verður farið yfir hugmyndir og 

framtíðarsýn viðmælenda að breyttu námsfyrirkomulagi í afplánun á Íslandi. 

3.4.3 Breytingar á námsfyrirkomulagi 
Þeir viðmælendur sem störfuðu að menntamálum fanga voru sammála um að þörf 

væri á fjölbreyttum kennsluháttum og námsfyrirkomulagi í fangelsunum til að komast 

til móts við fjölbreyttar þarfir ólíkra einstaklinga. Núverandi námsfyrirkomulag hentar ef 

til vill ekki stórum hluta fanga í afplánun í fangelsum og voru viðmælendur með háleit 

markmið um hvað þeir vildu sjá breytast í námsfyrirkomulagi í afplánun. Fyrrum náms- 

og starfsráðgjafi vildi sjá gjörbreytt fyrirkomulag á námi og kennslu, sérstaklega í litlu 

fangelsunum: 

 

Mér finnst sko að það þarf að vera algjörlega einstaklingsmiðað nám 

í þessu, í svona litlu fangelsi. Það þarf að gera námsáætlun í raun 

og veru fyrir hvern og einn. Fólk er á svo misjöfnu stigi. Að mörgu 

leyti finnst mér að það eigi að hugsa námið í Kópavogi meira í 

námskeiðisstíl. Það þýðir ekki að fara að kenna þetta eins og í 

hefðbundnum fjölbrautaskóla. Þarna væri í fyrsta lagi, ef við 

ætluðum að kenna íslensku áfanga, að taka hann bara mjög þétt, þá 

ertu bara í íslensku í kannski 3 vikur eða 6 vikur.  

 

Einstaklingsbundið og sveigjanlegt lotukerfi myndi að öllum líkindum henta vel í 

þessum aðstæðum, ekki einungis vegna innkomu fanga á mismunandi tímum í 

afplánun heldur einnig vegna mismunandi lengd dóma. Konur og karlar með styttri 

dóma gætu betur nýtt sér námsfyrirkomulag lotukerfis. Einstaklingsmiðað nám er 

einnig mikilvægt þar sem einstaklingar í afplánun eru á mismunandi stað í námi, búa 

yfir mismunandi getu til náms og glíma við margvísleg, persónuleg vandamál. Fyrrum 
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náms- og starfsráðgjafi vill sjá kennsluna og fyrirkomulag hennar lagaða að 

aðstæðunum: 

 

Það þarf að leysa þetta svolítið út frá einstaklingsgrunni. Og 

þegar þú ert svo kannski ekki með [fangana] nema í tvo til þrjá 

mánuði […] er mjög erfitt að halda utan um nám sem er hugsað út 

frá fjölbrautaskólakerfinu. Þannig lotukerfi er það sem mér finnst 

koma til greina.  

 

Með lotukerfi er hægt að bregðast við þörfum breiðs hóps fanga sem eru á 

mismunandi stað í námi. Ef fleiri hyggja á nám er mögulegt að kenna sama áfangann 

oftar yfir önnina fyrir þá sem misstu af upphafi lotunnar. Biðin eftir að hefja nám og 

þar til námi er lokið myndi því styttast.  

Núverandi náms- og starfsráðgjafi er einnig með hugmyndir að breyttu 

námsfyrirkomulagi með aðstoð tölvutækninnar. Hans draumur er miðlægur 

gagnagrunnur með áföngum í framhaldsskólakerfinu fyrir fanga í afplánun sama á 

hvaða stað á landinu þeir afplána eða á hvaða tíma þeir koma inn í afplánun. 

Mikilvægt er að fangi geti hafið nám þegar hann er reiðubúinn til þess og að hann 

geti unnið á þeim hraða sem honum hentar:  

 

Að það séu búin til námskeið sem eru aðgengileg alltaf á vefnum. 

Þannig að þetta sé í boði í öllum fangelsum. Þú kemur og ert kannski 

á Akureyri og þú hefur áhuga á að byrja í námi. Þá þarftu bara að fá 

aðgang að netinu og þú skráir þig í íslensku eða spænsku eða sögu 

og þá er þetta fag tilbúið fyrir þig. Og þú getur bara náð í fyrirlestrana. 

[…] Og svo myndum við koma þér í samband við kennara, sem er 

bara reglulega með Skype fundi þannig að nemendur geta spurt eða 

það að kennarinn komi öðru hverju á staðinn, það er meira svona 

útfærsluatriði.  

   

Kennari bæri ábyrgð á sínu fagi meðal annars hvernig stuðningi yrði háttað með 

aðkomu sérkennara, kennslustjóra og náms- og starfsráðgjafa. Stuðningur og ráðgjöf 

væri aldrei eingöngu í formi rafrænnar ráðgjafar. Með þessu er auðveldara að tryggja 

öllum aðgang að námi í afplánun og útfærslur á náminu væru margvíslegar ef 
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aðgengi að nettengdum tölvum er tryggt. Fjarkennsla í gegnum fjarfundarbúnað, 

fyrirlestrar á vefnum hvort sem um ræðir hljóð eða myndbönd, kennsluefni á rafrænu 

formi, umræður við samnemendur og svo mætti lengi telja.  

Föngum í lokuðum fangelsum er með öllu óheimilt að nota internetið nema undir 

sérstöku eftirliti. Óttinn við að fangar misnoti tæknina er mikill en samkvæmt fyrrum 

náms- og starfsráðgjafa er það skref aftur á bak í því samfélagi sem við búum í í dag, 

að hindra aðgengi fanga að interneti: 

 

Það þarf að bæta netnotkunina. Það er algjörlega langt úr takt við 

nútímann, aðgangur að tölvum. Það er ótrúleg fyrirstaða fyrir að 

hafa tölvur sem mér finnst mjög skrítin hugsun í dag. Því það er 

bara eins og að banna fólki að hafa blýant í fangelsunum í gamla 

daga. Því þetta er svo stór hluti af tilverunni og ef þú ert um lengri 

tíma í fangelsi og færð aldrei að nota tölvur þá þarftu á verulegri 

endurhæfingu að halda þegar þú kemur út í samfélagið aftur, bara 

til þess að halda tengslum við samfélagið. Það er þessi ótti að 

tölvurnar séu notaðar til þess að brjóta af sér frekar en varðandi 

konur í fangelsi þá tengjast brotin þeirra sjaldnast tölvunotkun.  

 

Fangelsismálastofnun þarf að láta tæknina vinna með sér. Tölvutækninni fleygir fram 

og verður sífellt mikilvægari í nútímasamfélagi. Ef einstaklingar í afplánun fá ekki 

tækifæri til að viðhalda kunnáttu sinni í tækni sem er í sífelldri þróun er hættan sú að 

þeir mæti hindrunum að afplánun lokinni. Til að mynda fer atvinnuleit að stórum hluta 

fram rafrænt og fangar fara á mis við grunnþáttum tölvunotkunar þegar þeir hafa ekki 

aðgang að internetinu eins og upplýsingaöflun og netlæsi. Fangelsismálastofnun 

missir einnig af tækifærum þegar kemur að stuðningi gegnum tölvur. Fjarkennsla, 

fjarráðgjöf og stuðningur í námi getur farið fram í gegnum tölvur með forritum sem nú 

þegar eru til staðar og eru notendum að kostnaðarlausu. Fyrrum náms- og 

starfsráðgjafi sér mikil tækifæri í tölvutækninni til að tryggja gæði námsins sem og 

stuðning við fanga sem glíma við námsörðugleika.  

 

Oft er þetta ADHD sem er að trufla á skólagöngunni, það er hátt 

hlutfall fanga með ADHD. Þeir þurfa stuðningskennslu og það er 

ekki nóg að fá kennara einu sinni inn. Bæði að nota 
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tölvutæknina til að veita ráðgjöf og eins að hafa þá einhvern 

kennara á staðnum, sem gæti komið. Þetta þyrftu að vera 

fjölhæfir kennarar sem geta kennt íslensku á hvaða stigi sem er 

og þá erum við að tala um framhaldsskólanám. Háskólanám yrði 

að vera stuðningur á netinu. Það er bara lykillinn að nýta 

tæknina. Ég sé þetta alveg fyrir mér. Það getur verið kennari 

hérna upp í Fjölbraut sem hittir nemandann á Skype eða 

einhverju til að fá að aðstoða hann ef hann er strand 

einhvernstaðar í námi. Þetta er bara kennslufræðilegt 

úrlausnarefni. Tæknin er alveg fyrir hendi nú orðið til þess að 

leysa þetta. 

 

Með aðstoð tölvutækninnar gæti stuðningur orðið tíðari og með minni fyrirvara fyrir 

fanga sem stunda nám. Kennarar þyrftu ekki að gera sér sérstaka ferð í fangelsið til 

þess að sinna föngum í námi eða fangar að þurfa að bíða eftir föstum viðverutímum 

kennara innan fangelsisins til þess að fá aðstoð. Gæði námsins yrðu meiri og 

samkeppnishæfari með aukinni tölvunotkun sem kemur fanganum vel þegar út í 

samfélagið er komið að lokinni afplánun. 

Starfsfólk og sérfræðingar sem starfar náið með föngum hafa fjölmargar 

hugmyndir að bættu námi sem og bættri fangelsisvist kvenna og karla í afplánun á 

Íslandi. Áskynjunin er sú að allir eru að vilja gerðir til þess að bregðast við óskum 

fanganna þegar kemur að námi sem betrun í afplánun og styðja þá á þeirri braut. Lítil 

reynsla er komin á nám í nýja fangelsinu á Hólmsheiði og mun tíminn leiða það í ljós 

hvort að það sé góður kostur fyrir konur í lokuðu úrræði að fá ekki aðgang að 

staðnámi.  
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4 Umræða 

 

Markmið rannsóknarinnar var að meta aðgengi og aðbúnað kvenna að námi í 

íslenskum fangelsum, möguleika þeirra til náms, þarfir þeirra hvað nám varðar og 

meta hindranir sem þær mæta innan kerfisins. Markmið var að greina umgjörð 

námsins og kerfisbundna þætti sem hafa áhrif á nám eins og lög, reglugerðir og 

sáttmála. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að aðgengi kvenna að námi í 

afplánun í íslenskum fangelsum er einhæft og takmarkað. Í Kópavogsfangelsi, þar 

sem konur voru einna helst vistaðar, gátu konur einungis fengið kennslu í íslensku, 

ensku og stærðfræði. Engin sérstök kennslustofa var í fangelsinu, lítið næði til 

lærdóms annars staðar en í fangaklefanum og aðgengi að interneti verulega 

takmarkað. Með tilkomu fangelsi á Hólmsheiði, sem nú er aðalvistunarúrræði 

kvenfanga á Íslandi, mun konum standa til boða fleiri valkostir hvað varðar 

námsframboð en áður tíðkaðist þó aðeins verði boðið upp á fjarnám. Aukið framboð 

verður á áföngum á framhaldsskólastigi þó námsframboð muni aldrei verða líkt og 

þekkist á Litla-Hrauni. Helstu framfarir í menntunarúrræðum kvenna með tilkomu 

fangelsis á Hólmsheiði munu meðal annars felast í sérútbúinni tölvustofu, aðgengi að 

tækjakosti þar sem hverri konu í námi verður útveguð fartölva, ásamt rýmra aðgengi 

að tölvunotkun. Skipulag og framkvæmd skólastarfs á Hólmsheiði er þó skammt á 

veg kominn og enn að taka á sig mynd. Framtíðarvæntingar eru að unnt verði að 

bjóða upp á styttri námsleiðir, lotunám, að mætt verði ólíkum þörfum kvenna í 

afplánun og að vistunartími ráði ekki aðgengi að námi. Talsverðu þarf að breyta svo 

allar þessar væntingar nái fram að ganga og virðast fjárútlát vera stærsta hindrunin. 

4.1 Aðgengi og þarfir kvenfanga að námi í afplánun á Íslandi 
Niðurstöður rannsókna leiða í ljós mikilvægi menntunar í afplánun þegar kemur að 

betrun fanga (Bogi Ragnarsson og Helgi Gunnlaugsson, 2007; Clemmer, 1958; Inga 

Guðrún Kristjánsdóttir, 2010; Nally, Lockwood, Knutson og Ho, 2012). Rannsóknir 

sýna að nám til réttinda minnki verulega líkur á endurkomu fanga í fangelsi (Nally, 

Lockwood, Knutson og Ho, 2012) og eykur möguleika þeirra á starfi að afplánun 

lokinni (Lockwood, Nally, Ho og Knutson, 2012). Það var mat viðmælenda út frá 

þeirra reynslu í starfi, að þó að rannsóknir á sviðum menntunar í fangelsum snúi 
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mestmegnis að karlmönnum í afplánun þá eigi þetta einnig við um konur í fangelsum 

á Íslandi en hugsa þurfi menntun í víðari skilningi en gert er í formlega skólakerfinu.  

Ekkert styttra nám til starfsréttinda hefur verið í boði fyrir fanga í afplánun á Íslandi, 

hvort sem um ræðir kven- eða karlfanga. Styttri námsleiðir sem veita réttindi eru 

meðal annars matráður, akstur stærri bíla og vinnuvéla, snyrtifræði, bókhaldsgerð og 

einkaþjálfun. Ástæða þess að slíkt nám hefur ekki verið í boði í afplánun er meðal 

annars vegna þess hve kostnaðarsamt það er. Kostnaðurinn er aðallega í formi 

tækjabúnaðar og sérútbúinna kennslustofa, efniskostnaðar og að námið þurfi að fara 

fram að einhverju leyti utan fangelsisins. Kennslustjóra, sálfræðingi og fyrrum náms- 

og starfsráðgjafa fannst mikil þörf vera á námi til starfsréttinda í afplánun til að efla 

sjálfsmynd skjólstæðinga sinna, auka trú á eigin getu og bæta stöðu þeirra á 

vinnumarkaði eftir að afplánun lýkur.  

Þegar í afplánun er komið er meirihluti kvenna sem afplánar refsingu í íslenskum 

fangelsum ekki reiðubúinn undir það nám sem í boði er. Fannst viðmælendum það 

aðkallandi að bjóða þyrfti upp á námskeið meðal annars í lífsleikni, samskiptum, 

hreinlæti, næringu og sjálfstyrkingu til að byggja þessar konur upp, bæði líkamlega 

og andlega, með það að markmiði að gera þær sjálfstæðar að afplánun lokinni og 

halda þeim í virkni. Samkvæmt niðurstöðum heyrir til undantekningar ef kona kemur í 

afplánun sem ekki hefur verið í neyslu ávanabindandi efna. Meðferð fer fram utan 

fangelsis á þar til gerðum stofnunum. Meðferð innan fangelsanna á meðan á 

afplánun stendur sem er sérsniðin að konum, tekur mið af bakgrunni þeirra og sögu, 

er í hæfilegri lengd ásamt eftirfylgni að afplánun lokinni dregur verulega úr 

endurkomu þeirra í fangelsi (Lipton, 1995). Konur sem vilja láta af neyslu í afplánun 

gera það á eigin vegum en vikulegir AA-fundir á vegum AA-samtakanna voru í boði í 

fangelsinu í Kópavogi.  

Eitt af markmiðum rannsóknarinnar var að greina kerfisbundna þætti sem hafa 

áhrif á nám eins og lög, reglugerðir og sáttmálar. Þörf er á skýrari lagasetningu um 

hvort fangelsisvist sé betrunarvist eða refsivist. Samkvæmt lögum um fullnustu 

refsinga (nr. 15/2016) er markmið laganna að fullnusta refsinga fari fram með 

öruggum og skilvirkum hætti og að sérstök og almenn varnaðaráhrif refsinga séu virk. 

Markmið lagannna eru einnig að draga úr líkum á ítrekun brota og stuðla að farsælli 

betrun og aðlögun dómþola að samfélaginu. Betrun kemur fyrir í 1. grein um markmið 

og er það jafnframt í eina skiptið sem það kemur fyrir í lögunum að undanskildri 

betrun í 2. grein laganna um skilgreiningar. Refsing eða orð sem innihalda hugtakið 
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refsing koma tæplega 100 sinnum fyrir í lögunum meðal annars sem refsivist, 

refsitími og fangelsisrefsing. Þörf er á skýrari framtíðarsýn og markmiðum í 

fangelsismálum á Íslandi. Stjórnvöld þurfa að taka ákvörðun um hvort fangelsisvist í 

íslensku fangelsum sé refsivist eða betrunarvist og festa það í lög með skýrari hætti 

svo ekki verði um villst að hverju sé stefnt.  

Sveigjanleiki karla innan fangelsiskerfisins á Íslandi er meiri en meðal kvenna. 

Karlar geta sótt um að afplána refsingu sína í fangelsum á Íslandi á fleiri stöðum og 

eftir því hvernig þarfir þeirra birtast. Ef karl í afplánun vill stunda reglubundið staðnám 

til stúdentsprófs á hverjum virkum degi getur hann sótt um að afplána í fangelsinu á 

Litla-Hrauni. Konur hafa fram að þessu ekki getað sótt reglubundið staðnám í 

afplánun, aðeins bóklegt nám í íslensku, ensku og stærðfræði. Allt það nám sem 

fram fer í afplánun fyrir konur býðst körlum einnig að taka en konum býðst ekki það 

sama og körlum þar sem þær fá ekki að afplána á Litla-Hrauni. Möguleikar karla til að 

bæta við sig áföngum í staðnámi eru meiri en kvenna. Konum er það nær ómögulegt. 

Af þessu má draga þá ályktun að konum bjóðast ekki jöfn tækifæri til náms á við 

karla í afplánun. 

4.2 Nám og aðbúnaður í fyrrum Kópavogsfangelsi 
Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar hefur námsframboð kvenna í afplánun 

í íslenskum fangelsum verið mjög takmarkað og fram að þessu hafa kennsluhættir 

verið einhæfir. Samkvæmt evrópskri reglugerð frá árinu 2006 skal nám í afplánun 

vera skipulagt með þeim hætti að það samræmist námi utan veggja fangelsisins 

(Council of Europe, 2006). Með þessu er verið að tryggja að fangar eigi auðveldara 

með að halda námi sínu áfram úti í samfélaginu eftir að afplánun lýkur. Í fangelsinu í 

Kópavogi voru fáir áfangar í boði fyrir konur í afplánun, aðeins framhaldsskólaáfangar 

í íslensku, stærðfræði og ensku. Kennsla fór fram tvisvar til þrisvar í viku og voru 

nemendur fáir þar sem aðeins voru að mestu tólf fangar vistaðir í fangelsinu. Nám fór 

því ekki fram með markvissum hætti eins og í dagskóla utan fangelsis og var kennsla 

talsvert einstaklingsmiðuð þar sem einn kennari var á einn til tvo nemendur hverju 

sinni.  

Engin sérútbúin kennslustofa var til staðar í fangelsinu í Kópavogi. Eitt rými var 

hægt að nýta til kennslu en það rými var einnig nýtt undir vinnu fanga og afþreyingu. 

Næði til lærdóms var aðeins inni í klefum en ekki í almennum rýmum fangelsisins. 

Konur vörðu löngum tímum í klefunum en þær voru læstar inni frá tíu á kvöldin til átta 
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á morgnanna. Það var mat eins viðmælenda að ekki var ákjósanlegt að hafa 

námsumhverfið það sama og svefnumhverfið. Mikilvægt er að geta breytt um 

umhverfi, þó ekki nema lítilega, sérstaklega í fangelsi þar sem fangar eru læstir inni í 

klefum sínum í tíu tíma á sólahring. Nám og kennsla í Kópavogi samræmdist ekki 

námi og kennslu utan fangelsisins en hugað var að þörfum fanganna eins vel og 

aðstæður og fjármagn leyfðu. 

Fangar eru viðkvæmur minnihlutahópur með margvísleg og margþætt vandamál. 

Rannsóknir sýna að stórt hlutfall fanga í afplánun í íslenskum fangelsum glímir við 

ýmisskonar námsörðugleika og eru á misjöfnum stað í námi (Bogi Ragnarsson og 

Helgi Gunnlaugsson, 2007; Margrét Sæmundsdóttir, 2004). Þörf er á námskrá sem 

er sérstaklega hönnuð fyrir fræðslustarf í fangelsum sem tekur mið af aðstæðum 

fanga. Nám í fangelsum á Íslandi fylgir námskrá þess skóla sem annast kennslu. 

Þannig fylgdi til dæmis kennsla í fangelsinu í Kópavogi námskrá Menntaskólans í 

Kópavogi og á Litla-Hrauni fylgir kennsla námskrá Fjölbrautaskóla Suðurlands. Lengri 

og styttri námskeið, verknám, einstaklingsmiðað nám, nám í lotum og nám til 

starfsréttinda er einna helst það sem viðmælendur mínir kölluðu eftir í fræðslustarfi í 

íslenskum fangelsum.  

Ekkert nám til starfsréttinda var í boði í Kópavoginum, ekkert verknám eða önnur 

styttri námskeið sem fóru reglulega fram. Sama þróun á sér stað í fangelsinu á 

Hólmsheiði en þar var ekki gert ráð fyrir rými undir verknám við byggingu 

fangelsisins. Samkvæmt evrópskri skýrslu frá árinu 2007 er Ísland eina landið í 

Evrópu sem ekki býður upp á verklegt eða starfstengt nám fyrir konur í afplánun 

(QCEA, 2007). Þó skýrslan sé um tíu ára gömul er engin breyting á aðgengi kvenna 

að verklegu námi innan fangelsanna. Í nýjum lögum um fullnustu refsinga frá árinu 

2016 (nr. 15) gefst þó svigrúm til starfsnáms og verknáms utan fangelsisins ef fangi 

óskar eftir slíku námi og að fenginni undanþágu. Föngum í afplánun býðst samt sem 

áður sá kostur að klára bóklega hluta iðnáms í afplánun og bíða með að taka 

verklega hluta námsins. Það er mismunandi hvort það henti einstaklingum en 

viðmælanda Maríu Guðmundsdóttur Gígju (2010) í rannsókn hennar um gildi náms- 

og starfsráðgjafar í afplánun sem stundaði nám á Litla-Hrauni fannst hann ekki 

standa jafnfætis samnemendum sínum þegar langt væri liðið frá bóklega hluta 

námsins og þegar hann gæti loks hafið verklega hluta þess. Verklegu þættirnir sem 

hann hafði lesið um væru honum ekki ferskir í minni. Það var álit þeirra viðmælanda 

sem voru sérfræðingar á sviði menntunnar og betrunar að mikilvægt væri að bjóða 
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upp á verknám innan veggja fangelsanna eða gera það aðgengilegt á meðan á 

afplánun stendur. Nám til starfsréttinda í fangelsum hefur dregið verulega úr 

endurkomu fanga í afplánun (Nally, Lockwood, Knutson og Ho, 2012). 

4.3 Nýja fangelsið á Hólmsheiði, helstu tækifæri og hindranir 
Það sem hefur reynst áhrifaríkast þegar styrkja á stöðu fanga á vinnumarkaði á 

meðan á afplánun stendur er starfsþjálfun, starfsendurhæfing, ferilskrárgerð, 

kynningarbréf, atvinnuviðtöl og eftirfylgni í atvinnuleit (Filella-Guin og Blanch-Plana, 

2002). Núverandi náms- og starfsráðgjafi í fangelsunum hafði nýlega lokið við 

námskeið á Litla-Hrauni þar sem farið var í skipulag náms og atvinnuleit að afplánun 

lokinni. Viðfangsefni námskeiðisins sneri beint að föngum og aðstæðum þeirra. 

Vonar núverandi náms- og starfsráðgjafi að þetta námskeið eigi eftir að skipa fastan 

sess í skólahaldi innan fangelsanna og vera víðar í boði en á Litla-Hrauni, meðal 

annars fyrir konur. Þjónusta náms- og starfsráðgjafa er sú mikilvægasta þegar kemur 

að því að styrkja náms- og starfsferil einstaklinga í afplánun. Náms- og 

starfsráðgjafar geta boðið upp á áhugasviðsgreiningu og ráðgjöf varðandi námstækni 

og tímastjórnun en ráðgjöfin snýr einnig að því hvað einstaklingar geta gert að 

afplánun lokinni þar sem tækifærin innan fangelsiskerfisins eru takmörkuð. Meðal 

þess sem náms- og starfsráðgjafar geta miðlað til ráðþega sinna í afplánun eru 

upplýsingar um námsleiðir og raunfærnimat sem þeir geta sótt sér að afplánun 

lokinni. Náms- og starfsfræðsla er kvenföngum sem glíma við áfengis- og 

vímuefnavanda sérstaklega mikilvæg þar sem staða þeirra á vinnumarkaði er talsvert 

verri en fyrrverandi kvenfanga sem ekki glíma við slík vandamál (Peugh og Belenko, 

1999). Þörfin því rík þar sem stór hluti kvenfanga á Íslandi glímir við áfengis- og 

vímuefnafíkn. 

Nýtt fangelsi á Hólmsheiði er sögð vera bylting á Íslandi í vistun fanga. Fangelsið 

er hugsað sem gæsluvarðhalds- og móttökufangelsi fyrir karlfanga og 

aðalvistunarstaður kvenfanga. Húsnæðið er hægt að hólfa niður og geta fangaverðir 

raðað föngum á deildir og þannig komið í veg fyrir að ákveðnir fangar afpláni saman í 

miklu návígi. Konur verða vistaðar á sérdeild innan fangelsisins án þess að eiga 

nokkur samskipti við karlfanga þó svo húsnæðið sé það sama. Konur eiga að geta 

afplánað refsingu sína á Hólmsheiði án þess að vita hvaða karlar afplána refsingu á 

sama tíma og þær.  
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Þó svo vistun frá karlmönnum sé ákjósanlegri kostur þegar kemur að afplánun 

kvenna í fangelsi setur það einnig takmörk á fjölbreyttar kennsluaðferðir sem og 

lengri og styttri námskeið. Það er kostnaðarsamt að halda úti námskeiðum, staðnámi 

eða annarri virkni fyrir fáa þátttakendur. Fáar konur afplána dóma á Íslandi á hverjum 

tímapunkti. Í Kópavogi voru 12 pláss fyrir vistun fanga í afplánun og alla jafna voru 

um og yfir fimm konur í fangelsi hverju sinni. Þau pláss sem ekki nýttust konum voru 

nýtt til að vista karlmenn. Það verður ekki gert í fangelsinu á Hólmsheiði og verður 

fangahópurinn sem vistaður er á kvennadeildinni mun minni en var í Kópavoginum. 

Af þessum sökum gæti virkni í fangelsinu takmarkast vegna kostnaðar við að 

þjónusta svo fáa einstaklinga í einu. Samgangur á milli deilda verður verulega 

takmarkaður og helst til enginn. Því er ekki stefnt að því að skipuleggja virkni þvert á 

deildir og ekki er stefnt að því að karlar og konur verði í nánu samneyti í afplánun. 

Fjöldi reglubundinna námskeiða eða önnur virkni sem í boði eru fyrir alla fanga 

fangelsisins gæti af þeim sökum takmarkast.  

Í desember 2014, þegar fangelsið á Hólmsheiði var í byggingu og þá orðið fokhelt, 

var undirbúningur að námi í fangelsinu ekki hafinn. Páll Winkel, fangelsismálastjóri, 

sagði í viðtali við Fréttablaðið á þeim tíma að þó undirbúningur að námi væri ekki 

hafinn yrði nám fanga í fangelsinu á Hólmsheiði tryggt (Kristjana Björg 

Guðbrandsdóttir, 2014). Fjölbrautaskóli Suðurlands og Fangelsismálastofnun 

skrifuðu í sameiningu bréf til Mennta- og menningarmálaráðuneytisins og 

Innanríkisráðuneytisins snemma árs 2016 og kölluðu eftir myndun starfshóps um 

mótun framtíðarsýnar á nám í íslenskum fangelsum. Fannst þeim sú vinna vera 

aðkallandi þar sem nýtt fangelsi á Hólmsheiði yrði tekið í notkun innan tíðar. 

Samkvæmt viðmælanda er fullur vilji milli Fjölbrautaskóla Suðurlands og 

Fangelsismálastofnunar til samstarfs um slíka stefnumótun en sú vinna getur ekki 

farið fram nema með aðkomu ráðuneytanna. Samkvæmt 26. grein laga um fullnustu 

refsinga (nr. 15/2016) bera menntamálayfirvöld ábyrgð á námi fanga innan 

fangelsanna og þarf því Mennta- og menningarmálaráðuneytið að koma að stofnun 

starfshóps. Vinna við mótun framtíðarsýnar hvað varðar nám og kennslu í fangelsinu 

á Hólmsheiði hefur enn ekki farið fram. Í janúar 2017 var farið af stað með fjarnám frá 

Fjölbrautaskólanum við Ármúla til þess að tryggja lögbundinn rétt fanganna til náms á 

meðan á afplánun stendur samkvæmt lögum um fullnustu refsinga (nr. 15/2016). Lítil 

reynsla er komin á fjarnám innan fangelsisins á Hólmsheiði en ljóst er að mikil þörf er 
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á stefnumótun í menntamálum innan íslenskra fangelsa á umræddum tímamótum, nú 

þegar nýtt fangelsi hefur tekið til starfa á Hólmsheiði.  

4.4 Annmarkar og styrkleikar 
Eigindlegar rannsóknaraðferðir hafa ekki alhæfingagildi enda er slíkt ekki markmið 

þeirra. Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru djúpstæðar og persónulegar og veita þær 

innsýn inn í reynsluheim einstaklinga og aðstæður sem geta reynst lesanda framandi 

út frá sjónarhorni viðmælenda (Bogdan og Bilken, 2003). Sýn viðmælenda í 

rannsókninni er því þeirra mat á umhverfi og aðstæðum kvenfanga til náms í 

afplánun. Það er ekki hægt að alhæfa um þær niðurstöður en þær gefa góða og 

þarfa innsýn inn í reynsluheim starfsfólks sem kemur að málefnum fanga í afplánun 

og hvað það telji að þjóni skjólstæðingum sínum best. 

Viðmælendur rannsókninnar hefðu mátt vera fleiri. Ástæðan fyrir þeim fjölda 

viðmælenda sem tóku þátt í rannsókninni var sú að fáir koma að málaflokki kvenna í 

afplánun í fangelsum á Íslandi. Viðmælendur voru valdir út frá þekkingu sinni á 

viðfangsefninu, sem var nám í afplánun, og einnig var leitast við að fá upplýsingar frá 

fagfólki sem vinnur náið með konum í afplánun. Jafnframt var leitað til einstaklinga 

sem að málaflokknum koma, þó þeir vinni ekki náið með kvenföngum. Fyrirspurn var 

send á einstakling innan starfshóps sem kom að uppbyggingu fangelsisins á 

Hólmsheiði, fangelsismálastjóra, mennta- og menningarmálaráðherra og 

innanríkisráðherra. Enginn þeirra kaus að taka þátt í rannsókninni vegna anna eða 

þeir töldu þekkingu sína á málaflokknum ófullnægjandi og töldu aðra viðmælendur 

betri kost. Margir framvísuðu erindi mínu á sama einstaklinginn sem hafði þegar tekið 

þátt í rannsókninni.  

Einnig má sjá það sem takmörkun að sjónarhorn þeirra sem hafa stundað og 

stunda nám í afplánun kemur ekki fram í rannsókninni. Eins og áður hefur komið fram 

eru núverandi og fyrrverandi kvenfangar álitinn viðkvæmur hópur og þar af leiðandi 

var ekki leitað sérstaklega eftir áliti þeirra við gerð þessarar rannsóknar. Þó að 

áhersla rannsóknarinnar var á umgjörð námsins og kerfisbundna þætti sem hafa áhrif 

á nám er álit notenda það mikilvægasta. Er það von rannsakanda að raddir þeirra fái 

að heyrast hvað varðar aðstæður þeirra til náms og hverjar þarfir þeirra eru þegar 

kemur að annars konar úrræðum innan fangelsismálakerfisins með áframhaldandi 

rannsóknum á þessu sviði og vonandi eftir því sem konum í námi í afplánun fjölgar. Á 

sama tíma og það telst ókostur að hafa ekki fengið að kynnast reynslu kvenna sem 
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stundað hafa nám í afplánun þá verður líka að líta á það sem einn af styrkleikum 

rannsóknarinnar að hafa hugað vel að siðferðilegum þáttum og í þessu tilviki að hafa 

haldið í heiðri siðareglur er kveða á um að varast skuli að berskjalda viðkvæma og 

fámenna viðmælendahópa. 

Nám kvenfanga í fangelsum á Íslandi hefur lítið verið rannsakað eitt og sér, og hér 

er því verið að bæta við fyrirliggjandi þekkingu á fræðasviðinu með þessari rannsókn. 

Gagnasöfnun fór fram á löngu tímabili þegar miklar breytingar á vistun kvenfanga 

áttu sér stað. Fylgst var með starfsemi Kópavogsfangelsis fram að lokun þess sem 

og uppbyggingu nýs fangelsis á Hólmsheiði og þar til það tók til starfa. Því nær 

gagnasöfnun til mikilvægs tímabils í sögu aðbúnaðs og vistunar kvenfanga á Íslandi 

og varpar á sama tíma ljósi á ákveðin kaflaskil innan málaflokksins.  

Annar styrkleiki rannsóknarinnar telst vera sú víðtæka og mikla starfsreynsla 

viðmælenda á sviði fangelsis- og menntunarmála, enda er þetta allt fagfólk á sínu 

sviði. Mismunandi áherslur og sjónarhorn viðmælenda í starfi gáfu skýra mynd af 

aðbúnaði og aðgengi kvenfanga að námi í afplánun sem styrkir heildarniðurstöður 

rannsóknarinnar. Með því að leiða saman hugmyndir jafn breiðs sviðs sérfræðinga 

þá standa vonir til þess að í þessu verki megi draga ákveðinn lærdóm sem gagnast í 

starfi með konum í afplánun og til heilla málaflokknum í heild sinni. 

4.5 Lokaorð 
Frá því vinna við verkefnið hófst og þar til vinnu við það lauk liðu rúmlega 3 ár. Margt 

breyttist á þessum tíma. Fangelsinu í Kópavogi var lokað í maí 2015 og nýtt fangelsi 

á Hólmsheiði var formlega tekið í notkun í júní 2016. Í upphafi hafði ég 

fyrirframgefnar hugmyndir um viðfangsefnið. Ég ætlaði að einbeita mér að námi í 

afplánun og reyna að bregða ekki mikið frá því viðfangsefni. En eins og svo oft áður 

þegar fólk og aðstæður fólks eru skoðaðar verður að gera ráð fyrir mannlega 

þættinum. Mér var fljótlega gerð grein fyrir því að konur í fangelsi væru viðkvæmur 

hópur og taka þyrfti sérstakt tillit til aðstæðna þeirra og bakgrunns. Meirihluti þeirra 

glímir við mikil andleg og líkamleg veikindi og eiga oft að baki langa fíkniefnaneyslu. 

Það er erfitt að einskorða sig við einn hlut þegar annar hlutur hefur svo mikil áhrif á 

hinn. Ljóst er að hlúa þarf að þessum hópi, hvort sem það er innan veggja 

fangelsisins eða utan þess. 

Þegar kom að því að afla gagna út frá markmiðum rannsóknarinnar voru fáir 

viðmælendur sem unnu náið með konum í afplánun í íslenskum fangelsum. Allir þeir 
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sem vinna að málum kvenna í afplánun á Íslandi vinna fyrst og fremst með körlum. 

Ástæðan fyrir því er einfaldlega sú að karlar eru í miklum meirihluta þeirra sem 

afplána í fangelsi á Íslandi hverju sinni. Því reyndist erfitt að finna marga 

viðmælendur sem koma beint að málefnum kvenna í íslenskum fangelsum. 

Viðfangsefnið var því krefjandi og erfitt og alls ekki laust við uppgjöf á köflum, sér í 

lagi þegar erfiðlega gekk að fá viðmælendur til þátttöku þegar líða tók á rannsóknina. 

Enginn einn aðili er með málaflokkinn algjörlega og einungis á sínum vegum. Af 

þessu má draga þá ályktun að málflokkurinn virðist vera nokkuð umkomulaus innan 

kerfisins.  

Fangelsismálastofnun býr yfir miklum mannauði innan starfsmannahópsins. 

Viðmælendum mínum var öllum annt um velferð og þarfir skjólstæðinga sinna. Þeir 

bjuggu yfir mikilli reynslu í starfi og höfðu góðar hugmyndir að betrun og vistun 

kvenna innan fangelsanna. Viðmælendur mínir voru allir sérfræðingar á sínu sviði og 

faglegir í starfi. Ég sé mikil tækifæri fyrir þverfaglegri vinnu innan stofnunarinnar þar 

sem sérfræðingar í menntamálum, meðferðum og heilbrigðisþjónustu vinna náið með 

forstöðumanni og fangavörðum. Sérfræðingar búa yfir fjölbreyttum aðferðum í 

betrunarstarfi og fangaverðir eru tengdir skjólstæðingum sínum á þann hátt að þeir 

eru meðvitaðir um þarfir fangahópsins hverju sinni. Með slíkan mannauð er 

málaflokkurinn í góðum höndum. 

Nú standa yfir tímamót í menntunarsögu kvenna í afplánun nú þegar 

Kópavogsfangelsi hefur verið lagt niður og með tilkomu fangelsis á Hólmsheiði. 

Tækifæri til breytinga eru mikil og framundan er einkar mikilvæg stefnumótunarvinna, 

þar sem horft verður til framtíðar í menntamálum kvenna í afplánun. Standa vonir til 

þess að niðurstöður af ritgerð þessari komi að notum við stefnumótun, uppbyggingu 

og áframhaldandi vinnu innan málaflokksins. Von mín er að frekari rannsóknir fari 

fram á þörfum kvenna í námi, aðbúnaði og virkni til betrunar í afplánun í íslenskum 

fangelsum og að raddir kvenfanga fái að heyrast hvað úrræðin varðar. Fjölgi konum í 

námi í afplánun yrði slík rannsókn möguleg. 
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Fylgiskjöl 

Fylgiskjal 1 – Viðtalsrammi 
 
Markmið rannsóknar 

- Markmið rannsóknarinnar var að meta aðgengi og aðbúnað kvenna að námi í 
íslenskum fangelsum.  

- Markmiðið var að greina umgjörð námsins og kerfisbundna þætti sem hafa áhrif á 
nám eins og lög, reglugerðir og sáttmála.  

- Markmið að kanna möguleika kvenfanga til náms, þarfir þeirra hvað nám varðar 
og meta hindranir sem þeir mæta innan kerfisins.  

- Ná fram væntingum fagfólks, hindranir skjólstæðinga þeirra og lausnir. 
Raunveruleg staða náms í afplánun. 

 
Upphaf viðtals 

- Kynning á mér, mínu námi og rannsókninni 
- Þakka þeim fyrir þátttöku 
- Fá leyfi til að taka viðtalið upp. Greina þeim frá að upptöku verði eytt að rannsókn 

lokinni 
- Trúnaði gætt eftir fremsta megni. Ekki þó hægt að tryggja að ekki þekkist til þeirra 

út frá starfsheiti. 
 

Upplýsingar um viðmælanda 
- Starf 
- Helstu verkefni 

 
Konur í fangelsi 

- Hversu stór er hópurinn? 
- Hvernig er hann samansettur? 
- Hverjar eru þarfir þeirra? 
- Hafa þær einhverja sérstöðu? 
- Hvað þarf að hafa í huga þegar unnið er með konum í afplánun? 

 

Aðbúnaður 

- Lýsing á húsnæði 
- Hvað finnst þér gott varðandi húsnæðið? 
- Hvað finnst þér að betur megi fara? 
- Hvað myndir þú gera öðruvísi? 

 

Nám 
- Hvað er í boði? 
- Hvað vilt þú sjá í boði? 
- Hvað finnst þér mest aðkallandi? 
- Hverjar eru hindranir að námi? 
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Framtíðarsýn 

- Hvað vilt þú sjá gerast fyrir konur í nýja fangelsinu á Hólmsheiði? 
- Hver eru tækifæri til náms og betrunar í framtíðinni? 
- Hverju er hægt að breyta og bæta með tilkomu nýs fangelsis? 

 

Lok viðtalsins 
- Er eitthvað fleira sem þú vilt bæta við? 
- Er eitthvað sem þig langar að árétta og vilt að komi sérstaklega fram? 
- Fá leyfi til þess að hafa samband ef upp á vantar 
- Bjóða viðmælanda að hafa samband ef hann hefur einhverjar spurningar eða 

ábendingar 
 

Punktar til stuðnings 

- Nota virka hlustun (leyfa viðmælanda að tala og vera óhrædd við þögnina) 
- Fá viðmælandann til að útskýra vel svörin sín svo ég mistúlki ekki merkingu 

svaranna. Spyrja opinna spurninga til að fá dýpri svör: Hvað áttu við þegar þú 
segir…? Hvernig þá? Getur þú útskýrt nánar…? Hvað fannst þér í þeim 
aðstæðum…? 

- Ekki vera of bundin rammanum, nota hann til stuðnings. Treysta á flæði viðtalsins 
 

 


