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Útdráttur 
Markmið þessarar rannsóknar  var að varpa ljósi á gildi náms-og starfsráðgjafar í 

afplánun. Í rannsókninni voru notaðar eigindlegar rannsóknaraðferðir og gagna 

aflað með viðtölum og þátttökuathugun. Í ljósi þess hve lítil reynsla er af starfi 

náms-og starfsráðgjafa í afplánun á Íslandi voru tekin viðtöl við fagfólk með það 

að leiðarljósi að fá að heyra um reynslu og upplifanir þeirra sem starfa að námi 

fanga. Til samanburðar var tekið viðtal við fanga sem hefur nýtt sér þjónustu 

náms-og starfsráðgjafa í afplánun. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að 

mikilvægt er að tíminn í afplánun sé nýttur til að styrkja stöðu einstaklings með 

það að markmiði að auka hæfni hans til að takast á við lífið að lokinni afplánun. 

Framboð á námi í afplánun virðist ekki alltaf vera í samræmi við þörf og 

takmarkar það möguleika til náms. Lítill netaðgangur og fjárskortur hefur einnig 

takmarkandi áhrif  á nám. Mikilvægt er að einstaklingur í afplánun hafi aðgang að 

ráðgjöf og upplýsingum varðandi nám og störf. Þegar nám er valið að vel 

ígrunduðu máli og nemandi fær  nauðsynlegan stuðning og hvatningu eru meiri 

líkur á að því ljúki með  fullnægjandi árangri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Þetta skiptir öllu máli 
Mikilvægi náms- og starfsráðgjafar í afplánun 

 

3 
 

 

 

Abstract 
The goal of this research was to shed light on the value of school and vocational 

guidance for prison inmates. Qualitative methods were used in this research and 

data  was acquired with interviews and group observations. Since there is very 

little background in school and vocational guidance in redemption in Iceland, 

specialists in the field were interviewed to hear first hand about their experience. 

As a comparison individual who have used school and vocational guidance during 

redemption were also interviewed.The results show that it is important to use the 

time in redemption for skills building and education in the hopes of enhancing his 

capability to participate in life outside the wall. The educational opportunities 

available for prison inmates does not always seem to be in accordance with the 

needs of the individual. This limits the individuals oppertunities to study. 

Restricted access to the internet and a lack of funding also has a negative impact 

on the inmates chance to study. It is important that prison inmats have  access to 

councelling and information about study and job opportunities. If a course of 

study is selected after a thoughtful deliberation and the student gets necessary 

support and encouragement the likelyhood of him completing the studies with 

good results are high. 
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Formáli 
Rannsókn þessi er 30 eininga lokaverkefni til meistaraprófs við Félags og 

mannvísindadeild Háskóla Íslands  og heitir „Þetta skiptir öllu máli; Mikilvægi 

náms-og starfsráðgjafar í afplánun“ Í rannsókninni leitast ég við að varpa ljósi á 

gildi náms-og starfsráðgjafar í því endurhæfingarferli sem mikilvægt er að fari 

fram í afplánun.  

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

starfsráðgjöf við Háskóla Íslands og meðleiðbeinandi var Dr. Helgi Gunnlaugsson 

prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands. Ég þakka þeim góða og trausta 

leiðsögn. Dr. Hönnu B. Sigurjónsdóttur dósent í fötlunarfræði við Háskóla Íslands 

þakka ég góð ráð.  

Ég þakka viðmælendum mínum fyrir þátttöku í rannsókninni og góðar 

ábendingar. Að lokum þakka ég Gunna og dætrum mínum  fyrir þolinmæði og 

stuðning, einnig öðrum fjölskyldumeðlimum veitta aðstoð.   
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Inngangur 
 

Margar kenningar í félags og afbrotafræðinni varpa ljósi á hvers vegna afbrot eru 

framin. Hugtakið um siðrof (anomie) kom fyrst fram hjá Emile Durkheim. 

Hugtakið felur í sér félagsleg tengsl (social bonds) eða öllu heldur skort á þeim. 

Samkvæmt kenningu Durkheim má rekja afbrot til þess þegar siðrof á sér stað. 

Siðrof á sér stað í samfélögum þar sem félagsleg tengsl eru veik. Þá gerist það að 

lög og reglur ná ekki að halda aftur af löngunum og markmiðum borgaranna 

(Hagan, 1987; Messner og Rosenfeld, 2001). Robert Merton vann með og útfærði 

nánar kenningu Durkheims um siðrof. Samkvæmt kenningu Mertons myndast 

siðrof ef ósamræmi er á milli markmiða í lífinu og leiða til að ná settum 

markmiðum. Með markmiðum er átt við allt sem telst eftirsóknarvert sem dæmi 

má nefna virðingu, tekjur og völd. Einstaklingar sem hafa ekki lögmætar leiðir að 

markmiðum sínum eru líklegri til að fara ólögmætar leiðir til að ná settum 

markmiðum. Hér er því áhersla á stétt og félagslega stöðu einstaklingsins að því 

leyti að líklegt má telja að betur settir einstaklingar geti náð markmiðum sínum á 

lögmætan hátt (Hagan, 1987; Messner og Rosenfeld, 2001). 

Samkvæmt þessum kenningum er ýmislegt bendir til þess að einstaklingar 

með litla menntun séu líklegri til að fremja afbrot en þeir sem eru með meiri 

menntun. Þeir sem að hafa litla eða enga menntun eiga gjarnan erfiðara með að ná 

markmiðum  sínum á hefðbundin hátt. Einstaklingar með meiri menntun hafa því 

betri möguleika á að fara réttmætar leiðir í átt að markmiðum sínum og því síður 

líklegir til að brjóta af sér (Hagan, 1987). Kennning Edwins Sutherland um ólík 

félagstengsl (differential association) felur í sér að einstaklingar læri afbrot. Við 

búum í samfélagi með mörgum ólíkum menningarhópum og afbrot sem atferli 

verður þá oft afsprengi þessara ólíku menningarhópa. Kenningin felur í sér að 

afbrotahegðun sé lært atferli í samskiptum við þá sem skilgreina afbrotahegðun 

sem æskilega hegðun. Að afbrotaheðgun sé lærð í samskiptum við þá sem ekki 

virða lög og reglur. Hér er litið á afbrot sem frávikshegðun sem lærist við 

ákveðnar kringumstæður (Beirne og Messerschmidt, 1995; Hagan, 1987). 
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Náms-og starfsráðgjöf er skilgreind sem persónuleg leiðsögn við 

nemendur og kennara um fyrirkomulag náms innan skóla, leiðsögn vegna 

námserfiðleika, námsvals á næsta skólastigi og vegna persónulegra vandamála 

sem tengjast náminu. Einnig leiðsögn um starfsval, líðan og aðstæður í starfi, 

tilfinningaleg vandamál þessu tengd og fleira (Menntamálaráðuneytið, 1991). Í 

nútímaþjóðfélagi sem er í stöðugri þróun er mikið og síbreytilegt framboð á námi. 

Mikilvægt er að leggja áherslu á markvissa og góða náms- og starfsráðgjöf því 

hún getur ráðið miklu um það að nemendur geri raunhæfar áætlanir um náms og 

starfsval (Menntamálaráðuneytið, 2007). Í markvissri náms-og starfsráðgjöf og 

náms og starfsfræðslu er lögð áhersla á að einstaklingur setji sér markmið í námi 

og starfi og þekki þá möguleika sem honum standa til boða 

(Menntamálaráðuneytið, 2007). Að stunda nám við hæfi og fá til þess 

nauðsynlegan stuðning, persónulegan og námslegan eykur lýkur á því að námi sé 

lokið með fullnægjandi árangri.                                            

 Náms –og starfsráðgjöf hefur það að markmiði að efla vitund einstaklinga 

um viðhorf sín, áhuga og hæfileika þannig að þeir geti notið sín í námi og starfi 

(Menntamálaráðuneytið, 1998). Með náms-og starfsráðgjöf er því lögð áhersla á 

farsæld í námi og starfi en ekki síður í einkalífi enda nátengt. Mikilvægt er að 

aðgangur að þjónustu náms-og starfsráðgjafa sé öllum opin. Náms- og 

starfsráðgjöf virðist eiga þátt í því að sporna gegn brottfalli og má því telja 

mikilvægt að slík þjónusta sé almenn (Menntamálaráðuneytið, 2007). Náms-og 

starfsráðgjöf er fyrirbyggjandi starf að því leyti að í henni felst að aðstoða 

einstaklinga við að finna hæfileikum sínum og kröftum farveg við hæfi og leita 

lausna ef vandi steðjar að í námi og starfi (Menntamálaráðuneytið, 2007). Með 

náms-og starfsráðgjöf má því vinna að því að styrkja stöðu einstaklingsins og 

koma með því móti í veg fyrir að einstaklingar fari ólöglegar leiðir í átt að 

markmiðum sínum.  

Bent hefur verið á mikilvægi þess að ýmsir jaðarhópar samfélagsins hafi 

aðgang að þjónustu náms-og starfsráðgjafa.  Slíkir jaðarhópar samanstanda 

gjarnan af fólki sem er með minni menntun og starfsreynslu en aðrir hópar 

þjóðfélagsins og hafa því oft takmarkaðri aðgang að framhaldsnámi eða góðu 

starfi (Blustein, 2006). Sá hópur sem dvelur í fangelsum í lengri eða skemmri tíma 

virðist hafa minni menntun og starfsreynslu en almennt gerist (Bogi Ragnarsson 
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og Helgi Gunnlaugsson, 2007; Margrét Sæmundsdóttir, 2003). Í nágrannalöndum 

okkar hefur föngum farið fjölgandi síðustu ár og tölfræðilegar upplýsingar benda 

til þess að svo verði einnig hér á landi (Stefna fangelsimálastofnunar e.d). Fjölgun 

fanga kemur til vegna fólksfjölgunar, fleiri refsidóma og þyngri refsinga. 

Ítrekunartíðni afbrota hefur verið nokkuð há síðustu árin og líklega má rekja það 

að einhverju leyti til slakrar félagslegrar stöðu þeirra sem hlut eiga að máli 

(Tölfræðilegar upplýsingar um fullnustu refsinga 2000-2008).  

Mikilvægt er að vinna að því að bæta félagslega stöðu fanga og draga með 

því móti úr líkum á ítrekun afbrota. Með aðgangi að markvissri náms-og 

starfsráðgjöf má auka líkur á því að fangar finni nám sem hæfir getu þeirra og 

áhugasviði. Með því að auka menntun fanga er verið að styrkja stöðu þeirra að 

lokinni afplánun. Bætt staða að lokinni afplánun eykur möguleika á betri aðlögun 

að samfélagi á nýjan leik og dregur úr líkum á ítrekun brota. Tilgangur 

rannsóknarinnar er að varpa ljósi á gildi náms-og starfsráðgjafar í því betrunarferli 

sem æskilegt er að eigi sér stað í afplánun. 

Félagsleg staða fanga 

Niðurstöður nýlegrar íslenskrar rannsóknar á félagslegri stöðu fanga þykja benda 

til þess að einstaklingar sem eru verr staddir félagslega leiðist frekar út í afbrot.  

Rannsóknin tekur til félagslegra aðstæðna áður en afplánun hófst, fjölskyldustöðu 

í uppeldi og vímuefnaneyslu. Niðurstöður rannsóknarinnar þykja benda til þess að 

munur sé á afbrotaferli eftir lengd skólagöngu. Þeir sem hafa lengri 

afplánunarferil eru með minni skólagöngu að baki en þeir sem  eru með styttri 

afplánunarferil (Margrét Sæmundsdóttir, 2003). Í sömu rannsókn kemur fram að 

meirihluti fanganna eða um 53% þeirra voru með grunnmenntun eða minna og 

tæplega fjórðungur þeirra eða um 23% hafi byrjað í framhaldsskóla en hætt áður 

en þeir luku námi. Einungis 4% fanga voru með háskólamenntun. Samanlegt eru 

það því um 75% fanga sem að hafa enga menntun umfram grunnskóla. Ef 

menntunarstig þjóðarinnar er skoðað kemur í ljós að samkvæmt tölum frá OECD 

árið 2001 hafa 37% íslendinga á aldrinum 25-64 lokið grunnskólaprófi, 40% 

landsmanna ljúka framhaldsskólaprófi og 23% hafa menntun á háskólastigi 

(Heimasíða Hagstofu, e.d). 

Þrátt fyrir að meirihluti fanga séu karlar er athyglisvert að skoða tölur um 

félagslega stöðu kvenna í afplánun. Þá kemur í ljós að meirihluti þeirra eða 61% 
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hafði eingöngu lokið grunnskólaprófi og um 22% hafði byrjað í framhaldsskóla en 

hætt án þess að hafa lokið námi. Meirihluti þeirra var ekki í fastri vinnu þegar þær 

hófu afplánun eða um 60%.  Um 30% þeirra voru atvinnulausir og 30% voru 

öryrkjar (Margrét Sæmundsdóttir, 2005). Niðurstöður rannsóknarinnar þykja 

benda til að konur í afplánun séu almennt verr staddar félagslega. Ef 

atvinnuþátttaka fanga áður en afplánun hófst er skoðuð kemur í ljós að um 55% 

voru í fastri vinnu en um 25% voru atvinnulausir sem er hærra hlutfall en almennt 

var í þjóðfélaginu á þeim tíma. Um 17% sögðust vera öryrkjar sem einnig er 

óvenju hátt hlutfall ef miðað er við þjóðfélagið í heild sinni. Niðurstöðurnar  

benda einnig til að örorka fanganna stafi frekar af félagslegum og andlegum 

þáttum en vegna skertrar líkamlegrar getu. Þá má einnig telja líklegt að þessi 

hópur hafi minni starfsreynslu og færni en almennt gerist í þjóðfélaginu. 

Í rannsókn á félagslegri stöðu fanga kom einnig í ljós að eftir því sem að 

þeir höfðu oftar afplánað dóm því meiri líkur voru á því að þeir væru án atvinnu, 

atvinnulausir eða öryrkjar. Um þriðjungur þeirra sem voru að afplána í þriðja til 

sjötta sinn voru öryrkjar og um 70% þeirra sem voru í sjöundu afplánun eða meira 

en það (Ársskýrsla Fangelsismálastofnunar, 2003). Í rannsóknum frá 

Bandaríkjunum koma fram svipaðar niðurstöður og þar var hæsta hlutfall 

atvinnuleysis áður en afplánun hófst hjá þeim hluta fanganna sem minnstu 

menntunina hafði eða um 38% (Heimasíða bandaríska dómsmálaráðuneytisins, 

e.d). Það má því vera ljóst að nauðsynlegt er að bæta stöðu þeirra verst settu. Er 

það í samræmi við kenningar í afbrotafræði sem fela í sér að afbrotahegðun geti 

stafað af því að einstaklingar hafi ekki lögmætar leiðir að markmiðum sínum 

(Hagan, 1987).  

Með því að auka menntun þeirra og færni er verið að styrkja stöðu þeirra. 

Tölur um ítrekunartíðni staðfesta enn frekar mikilvægi þess að styrkja stöðu fanga 

með það að markmiði að draga úr líkum á endurkomu í fangelsi. Þrátt fyrir að 

yfirleitt sé einhver munur á ítrekunartíðni milli ára er hún á bilinu frá 40-50% 

(Tölfræðilegar upplýsingar um fullnustu refsinga fyrir árin 2000-2008). Tölur frá 

árunum 1994-1998 sýna að um 37% þeirra sem sátu í fangelsi á þeim tíma voru 

komnir aftur í fangelsi innan  fimm ára eftir að afplánun lauk (Baumer, Wright, 

Kristinsdóttir og Gunnlaugsson, 2001). Af þeim sem komu í afplánun hér á landi 

árið 2006 höfðu 50% verið áður í afplánun, árið 2007 voru það 48,8% sem höfðu 
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áður verið í afplánun og árið 2008 var hlutfall þeirra sem áður höfðu verið í 

afplánun 41,3% (Tölfræðilegar upplýsingar um fullnustu refsinga fyrir árin 2000-

2008). 

Ítrekunartíðni er svipuð í nágrannalöndum okkar (Nordic Prison 

Education, 2009). Tölur um ítrekunartíðni afbrota í Bandaríkjunum er nokkuð 

hærri eða frá 60-80%. Ítrekunartíðnin er hæst hjá þeim sem hafa minnstu 

menntunina og var 77% hjá þeim sem ekki höfðu lokið grunnskóla (high school) 

(Vernick og Reardon, 2001).  Þannig má vera ljóst að einstaklingar í afplánun eru 

gjarnan nokkuð einsleitur hópur. Það má segja að hinn dæmigerði fangi sé 

rúmlega þrítugur, með litla menntun og hafi litla starfsreynslu. Oft er líka um 

vímuefnavanda að ræða. Einstaklingar í afplánun eiga gjarnan við margvíslegan 

vanda að stríða og búa við slæma félagslega stöðu. Það skýrir að einhverju leyti 

háa ítrekunartíðni afbrota og því er mikilvægt að betrunin taki á sem flestum 

þáttum. Í samræmi við kenningar í afbrotafræði um siðrof má telja ljóst að bætt 

félagsleg staða dregur úr líkum á afbrotum og því er nauðsynlegt að lögð sé 

áhersla á aukna menntun og færni á vinnumarkaði í afplánun. Markmið 

rannsóknarinnar er að skoða hvernig markviss náms-og starfsráðgjöf getur stuðlað 

að betri árangri í betrun fanga. 

Stefna stjórnvalda í málefnum fanga 

Í evrópsku fangelsisreglunum kemur skýrt fram sá vilji lagasetningarvaldsins að 

tíminn í afplánun sé nýttur til betrunar. Í 77. grein evrópsku fangelsisreglnanna 

kemur fram að hvert fangelsi skuli bjóða upp á alhliða nám/ námsframboð með 

það að markmiði að stuðla að góðri aðlögun að þjóðfélagi að lokinni afplánun. 

Unnið skal að því að styrkja sjálfsmynd fanga, bæta siðferðisvitund og efla 

jákvæð viðhorf hjá þeim. Þar kemur einnig fram að mikilvægt sé að námið sé hluti 

af menntakerfi landsins þannig að fangi geti að lokinni afplánun haldið áfram 

námi án erfiðleika. Einnig að námið fari sem mest fram í stofnunum utan fangelsis 

eftir því sem hægt er (Evrópskar fangelsisreglur e.d). Í samræmi við evrópsku 

fangelsisreglurnar er það stefna hjá yfirvöldum fangelsismála á Íslandi að í 

afplánun eigi ekki eingöngu að felast refsing heldur einnig betrun (Heimasíða 

Fangelsismálastofnunar e.d). Með það að markmiði er lögð áhersla á að tíminn í 

afplánun sé nýttur til uppbyggingar og að styrkja stöðu einstaklings hverju sinni.  
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Í lögum um fullnustu refsinga frá árinu 2005 og í stefnu og markmiðum 

fangelsismálstofnunar má greina vilja stjórnvalda í þessum málum.  Í 17. gr laga 

um fullnustu refsinga nr 49/2005 segir að fangelsismálastofnun skuli í samvinnu 

við fanga gera meðferðar og vistunaráætlun sem skuli endurskoða eftir þörfum 

meðan á afplánun stendur (Lög nr 49/2005 um fullnustu refsinga). Ekki er nánar 

gerð grein fyrir því í lögunum hvað þessi meðferðaráætlun skuli innihalda. En í 

reglugerð um fullnustu refsinga nr 961 /2005 segir að í áætluninni skuli koma 

fram áhættumat, meðferðarþörf, geta til náms og/eða vinnu, þörf fyrir 

sálfræðilegan, félagslegan og annan stuðning meðan á afplánun stendur. Vinna 

skal eftir þessari áætlun með fanga  meðan á afplánun stendur af menntuðu og 

þjálfuðu starfsfólki og endurskoða hana reglulega (Reglugerð nr 961/2005 um 

fullnustu refsinga). Ekki er menntun starfsfólks skilgreind nánar í reglugerðinni. Í 

stefnu fangelsismálastofnunar koma einnig fram æskileg markmið með 

fangelsisvist. Þau eru að föngum verði tryggð örugg og vel skipulögð afplánun, 

lögð verði áhersla á mannleg og virðingarverð samskipti og að fyrir hendi verði 

aðstæður og umhverfi sem eigi að hvetja fanga til að takast á við vandamál sín 

(Stefna Fangelsismálastofnunar, e.d).   

Í lögum og reglugerðum varðandi fanga og fangelsisvist má finna nokkur 

ákvæði sem snúa að menntun og starfsþjálfun. Í 19. gr laga um fullnustu refsinga 

nr 49/2005 er kveðið á um nám og starfsþjálfun og þar segir að fangi skuli eiga 

kost á því að stunda nám, starfsþjálfun eða taka þátt í annarri starfsemi sem að fer 

fram í fangelsi og hann telst hæfur í (Lög nr 49/2005 um fullnustu refsinga). Hér  

er kveðið á um rétt fanga til að stunda nám en þó er settur sá fyrirvari að fangi 

verði að teljast hæfur til að taka þátt í slíkri starfsemi. Hér er einnig tekið fram að 

reglubundið nám komi í stað vinnuskyldu og að ein kennslustund skuli jafngilda 

einni klukkustund í vinnu. Í 47. gr laga um fullnustu refsinga nr 49/2005 er kveðið 

á um að fangelsismálastofnun geti veitt fanga leyfi til dvalar utan fangelsis til að 

stunda nám, vinnu, eða starfsþjálfun ef það telst heppilegt sem þáttur í 

refsifullnustu eða til að búa fanga undir að afplánun ljúki (Lög nr 49/2005 um 

fullnustu refsinga).  

Meirihluti fanga hér á landi hefur enga framhaldsmenntun og margir hafa 

ekki lokið grunnskólanámi. Flestir sem stunda nám í fangelsi eru því á 

framhaldsskólastigi (Bogi Ragnarsson og Helgi Gunnlaugsson, 2007). Um 
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skipulag og framkvæmd þess náms sem er í boði í fangelsum hér á landi sjá 

framhaldsskólarnir um. Þeir sem að stunda nám í fangelsi teljast þvi nemendur í 

þeim framhaldsskóla.  Samkvæmt 37. gr laga nr 92/2008 um framhaldsskóla eiga 

nemendur á því skólastigi rétt á náms-og starfsráðgjöf (Lög nr 92/2008 um 

framhaldsskóla).  

Í lögum og reglugerðum kemur skýrt fram sá vilji lagasetningarvaldsins og 

fangelsismálayfirvalda að fangavist sé betrun í þeim skilningi að unnið sé að 

endurhæfingu þeirra sem að afplána dóma. Að unnið sé að því að bæta möguleika 

þeirra til að aðlagast þjóðfélaginu á nýjan leik þegar afplánun lýkur. Slíkt getur 

falist í aukinni menntun og eða aukinni hæfni, getu og kunnáttu til að takast á við 

vinnumarkaðinn. 

Menntun í fangelsi 

Einhver áherslumunur er á milli Norðurlandanna hvað varðar menntun í fangelsi 

en þau eiga þó sameiginlega þá sýn að menntun og starfsþjálfun í fangelsi sé til 

hagsbóta fyrir einstaklinginn sjálfan. Að menntun og starfsþjálfun styrki stöðu 

einstaklings og geri hann hæfari til að takast á við lífið að lokinni afplánun 

(Nordic Prison Education, 2009). Norræna samráðsnefndin um menntun í 

fangelsum leggur áherslu á að Norðurlöndin fylgi eftir ákveðnum 

grundvallaratriðum varðandi menntun fanga. Lögð er áhersla á að lög hvers lands 

kveði á um sama rétt á menntun fyrir fanga og aðra þegna landsins. Með því móti 

eru lög landsins í samræmi við alþjóðlegar samþykktir á þessu sviði. Stefnt er að 

því að meginreglan sé sú að nám sé skipulagt út frá persónulegri þörf og stöðu 

hvers og eins. Með því móti fá allir tækifæri til þess að fá námskröfum sínum 

fullnægt. Það er talið nauðsynlegt að öll fangelsi hafi fullnægjandi sérfræðing til 

að meta formlega og óformlega hæfni/starfshæfni (competence) fanga eða hafi 

samning við stofnun úti í þjóðfélaginu sem getur framkvæmt slíkt mat (Nordic 

Prison Education, 2009). Fangar eiga einnig rétt á ráðgjöf varðandi það nám og 

starfsþjálfun sem er í boði hverju sinni. 

 Mikilvægt er að allir hafi tækifæri til náms á sínum forsendum og fái til 

þess nauðsynlega aðstoð, bæði námslega og persónulega. Æskilegt er að gerð sé 

einstaklingsáætlun fyrir hvern og einn til að ýta undir markvisst og árangursríkt 

nám.  Lögð er áhersla á að fangar fái raunfærni sína metna og að þeir hafi aðgang 

að samfelldu námi. Þetta er mikilvægt svo þeir þurfi ekki að gera hlé eða 
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breytingar á námi sínu þegar breytingar á afplánun eiga sér stað. Þá er talið 

æskilegt að fangar fái dagsleyfi til að stunda nám utan fangelsis þegar þess gerist 

þörf og það er hægt í ljósi fangelsisdóms hverju sinni. Að stunda nám og/eða 

starfsþjálfun utan fangelsis auðveldar aðlögun að samfélagi að lokinni afplánun. 

Niðurstöður rannsókna á Norðurlöndum og víðar þykja benda til þess að þörf sé á 

meiri starfsþjálfun í fangelsi. Reynt hefur verið að koma á móts við þá þörf með 

því að bjóða upp á námskeið í verklegum greinum.  Æskilegt væri að slík þjálfun 

væri í tengslum við fyrirtækin í samfélaginu til að auka líkur á því að fangi finni 

starf við hæfi að lokinni afplánun (Nordic Prison Education, 2009). Einn þáttur 

náms-og starfsráðgjafar er náms-og starfsfræðsla. Þá felst fræðslan í því að 

aðstoða einstakling við að kanna áhuga sinn og hæfileika og tengja þá vitneskju 

við nám og störf (Menntamálaráðuneytið, 2007).Sé ákvörðun um starf og/eða 

starfsþjálfun tekin að vel athugðu máli eru meiri líkur á að starfsval sé 

árangursríkt. Starf sem er hæfilega krefjandi og í  samræmi við hæfileika og getu 

eykur líkur á starfsánægju (Blustein, 2007).  

 Víða hafa verið gerðar áætlanir og settar fram tillögur að æskilegum 

úrbótum hvað varðar menntun fanga (Nordic Prison Education, 2009). Í 

niðurstöðum rannsóknar á námi og námsaðstæðum í fangelsi sem framkvæmd var 

í Danmörku árið 2007 eru settar fram ábendingar um það sem má betur fara og 

hafa fangelsismálayfirvöld þar í landi reynt að vinna að umbótum í ljósi 

niðurstaðna. Þar kemur fram  að skortur er á upplýsingum til fanga um framboð á 

námi og að mikilvægt sé að auka möguleika fanga á að stunda starfsþjálfun. Lögð 

er sérstök áhersla á að bæta menntun ungra fanga sem ekki hafa lokið skyldunámi 

og á hvatningu til náms (Nordic Prison Education, 2009). Einnig skal unnið að því 

að upplýsingar um nám séu skýrar og aðgengilegar.  

 Skortur á upplýsingum um nám kemur víðar fram í niðurstöðum 

rannsókna á námi í fangelsi. Þannig telja fangar í Noregi og Svíþjóð það vera 

ástæðu þess að þeir stundi ekki nám í afplánun.  Þarna er ekki einungis um skort á 

beinum upplýsingum að ræða heldur einnig ráðgjöf varðandi nám (Nordic Prison 

Education, 2009). Þetta er í samræmi við niðurstöður íslenskrar rannsóknar á 

menntun og námsáhuga fanga en þar kemur fram að 39% þeirra sem ekki 

stunduðu nám í afplánun töldu það vera vegna skorts á upplýsingum (Bogi 

Ragnarsson og Helgi Gunnlaugsson, 2007). Í Noregi eru sum fangelsi byrjuð að 
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skipuleggja og veita þeim föngum sem hyggja á háskólanám ráðgjöf (counseling). 

Ráðgjöfin er ekki skilgreind nánar né hvaða fagstétt  veitir hana (Nordic Prison 

Education, 2009).  

 Það má vera ljóst að það er skilningur og vilji hjá yfirvöldum á 

mikilvægi þess að styrkja stöðu fanga. Til að styrkja stöðu fanga þarf að huga að 

mörgum þáttum því það geta verið margar ástæður fyrir því að einstaklingur sem 

hefur afplánað fangelsisdóm gengur illa að fóta sig í þjóðfélaginu á nýjan leik. Má 

þar nefna litla menntun og reynslu á vinnumarkaði, skortur á verkkunnáttu og 

samstarfshæfni.  Oft er einnig um að ræða vímuefnavandamál, andlega vanheilsu 

og almenna erfiðleika í samskiptum við fólk. Algengt er að þegar afplánun er 

lokið hafi einstaklingar ekki að neinu að hverfa, þeir hafa ekki húsnæði til að búa í 

og lítið stuðningsnet vina og ættingja. Sökum þess hve vandamál þessa 

einstaklinga er margþætt fá þeir oft ekki aðstoð við hæfi á vinnumiðlunum, sé 

leitað til þeirra. Einnig hafa atvinnurekendur oft lítinn áhuga á því að ráða fólk 

með sakaferil að baki í vinnu (Schafft, 2002). Það er mikilvægt að vinna að því að 

draga úr líkum þess að fangi brjóti af sér aftur að lokinni afplánun. Það má gera 

með því að styrkja stöðu þeirra meðan á afplánun stendur. Að auka við menntun 

þeirra og vinna að því að styrkja stöðu þeirra á vinnumarkaði.  

 Verkefni sem fela í sér þjálfun og aðlögun fanga að vinnumarkaði að 

lokinni afplánun hafa skilað góðum árangri. Þá skiptir máli að fangar nái að afla 

sér starfsreynslu í fangelsum. Í framhaldi fer fram sérhæfð starfsþjálfun utan  

fangelsis fyrir þá sem teljast hæfir til þess. Að lokum fá þeir ráðgjöf og leiðsögn 

við atvinnuleit að lokinni afplánun. Niðurstöður verkefnisins voru þær að sex 

mánuðum eftir að því lauk voru 48% þátttakenda  komnir í vinnu en einungis 23% 

í samanburðarhóp (Filelle-Guiu og Blanch-Plana, 2002). Atvinna með stuðningi 

er áætlun sem var skipulögð fyrir fanga og skilaði góðum árangri. Áætlunin bauð 

upp á aðstoð við að útvega atvinnu, starfsþjálfun og aðra þá þjónustu sem tengist 

því að útvega sér vinnu og halda henni (Schafft, 2002).  

 Hægt er að færa mörg rök til stuðnings áherslu á betrun, má þar nefna 

sívaxandi kostnað við fangelsisvist samfara fjölgun fanga. Fangar upplifa sig sem 

fórnarlömb í fangelsi og réttlæta frekari brot með reiði sinni. Sú staðreynd að 

flestir fangar snúa aftur út í þjóðfélagið að lokinni afplánun vegur þó trúlega 

þyngst og sá vilji að þeir komi sem betri menn út að lokinni afplánun (Monster og 
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Micucci, 2005). Rannsóknir hafa gefið vísbendingu um að vel skipulögð og 

framkvæmd endurhæfing skili góðum árangri. Þegar fangar stunda endurhæfingu í 

afplánun felst einnig betrun í fangelsisvistinni. Betrun í endurhæfingu eykur líkur 

á betri hegðun og líðan meðan á afplánun stendur. Niðurstöður rannsókna virðast 

benda til þess að hafi fangar aðgang að námi við hæfi dregur það úr líkum á 

ofbeldishegðun og eykur líkur á jákvæðni í afplánun (Vacca, 2004). Betrun eykur 

einnig líkur á betri aðlögun að samfélagi og dregur úr líkum á ítrekun afbrota að 

lokinni afplánun (Monster og Micucci, 2005). Það má því telja æskilegt að lögð sé 

áhersla á betrun með það að markmiði að styrkja stöðu einstaklingsins og gera 

hann hæfari til að takast á við lífið að lokinni afplánun. Það þarf að vera skýrt 

hvaða þættir skila góðum árangri í betrunarferlinu. Því er mikilvægt að meta gildi 

náms-og starfsráðgjafar í afplánun með það að markmiði að finna hvaða þættir 

hámarka árangur í betrun. 

Náms-og starfsráðgjöf í fangelsi 

Eins og fram kemur í lögum og reglugerðum um fullnustu refsinga er mikilvægt 

að stutt sé við nám fanga. Í maí 2006 skipaði Menntamálaráðherra nefnd til að 

fjalla um og vinna að stefnumótun í menntunarmálum fanga. Í niðurstöðum 

nefndarinnar kemur fram að æskilegt sé að ráðinn verði náms-og starfsráðgjafi við 

Fjölbrautarskóla Suðurlands á Selfossi sem hafi það hlutverk að veita föngum á 

Litla-Hrauni og í öðrum afplánunarúrræðum náms-og starfsráðgjöf. Náms-og 

starfsráðgjafi skal eiga náið samstarfs við kennslustjóra á Litla-Hrauni, starfsmenn 

fangelsismálastofnunar, forstöðumann og annað fagfólk í fangelsum. Náms-og 

starfsráðgjafi skal einnig hafa frumkvæði að nauðsynlegu samstarfi við aðra skóla 

og menntastofnanir eftir þörfum. Æskilegt er að hvetja fanga til að nýta tímann í 

fangelsi til náms. Þeim skal standa til boða kynning á hinum ýmsu 

námsmöguleikum, mat á fyrra námi, mat á raunfærni, áhugasviðskönnun, aðstoð 

við gerð námsáætlunar og aðstoð við að skipuleggja nám að lokinni afplánun. 

Náms- og starfsráðgjafi gegnir þarna lykilhlutverki (Menntamálaráðuneytið, 

2008).  

Lögð er áhersla á mikilvægi þess að allra nauðsynlegra upplýsinga um 

fyrra nám og námsóska sé aflað. Æskilegt er að það sé í höndum náms- og 

starfsráðgjafa og hann geti þá um leið veitt upplýsingar um mögulegar námsleiðir.  

Í rannsókn á menntun og námsáhuga íslenskra fanga kemur fram að af þeim 44 
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föngum sem ekki stunda nám í fangelsinu töldu 17 eða 39% þeirra að ástæðan 

fyrir því sé skortur á upplýsingum (Bogi Ragnarsson og Helgi Gunnlaugsson, 

2007). Eitt af hlutverk náms-og starfsráðgjafa er að afla upplýsinga um það nám 

sem er í boði, vinna úr þeim upplýsingum og veita aðstoð við að finna nám við 

hæfi (Menntamálaráðuneytið, 2008).  

Í tillögum nefndarinnar eru tilgreindir þeir þættir sem ættu að felast í 

náms- og starfsráðgjöf í fangelsum. Þar má í fyrsta lagi nefna ráðgjöf í námi og 

starfi. Ráðgjöfin felur í sér alhliða leiðsögn um vinnubrögð, tímaáætlanir og 

námstækni. Einnig ráðgjöf og fræðsla um lífsstíl og venjur sem geta stuðlað að 

aukinni einbeitingu, úthaldi og auknu tilfinningalegu jafnvægi. Í öðru lagi má 

nefna persónulega ráðgjöf og stuðning. Er þá um að ræða stuðning og ráðgjöf 

vegna tímabundinna erfiðleika og/eða áfalla. Einnig almenna ráðgjöf og samstarf 

við sérfræðinga í sértækum málum. Æskilegt er að í boði sé hópráðgjöf og/eða 

námskeiðahald sem ætlað er að styrkja einstaklinginn í námi og/eða atvinnuleit. Í 

þriðja lagi þarf að vera boðið upp á ráðgjöf og upplýsingamiðlun vegna sérhæfðra 

réttindamála. Stuðningur við einstaklinga með sérþarfir í samstarfi við aðra 

fagaðila, mat og greining á úrræðum fyrir einstaklinga með sérþarfir 

(Menntamálaráðuneytið, 2008). Þarna eru settar fram hugmyndir um þá þjónustu 

sem talið er æskilegt að standi föngum til boða í þeim tilgangi að þeir finni nám 

og/starf sem hentar áhuga þeirra og getu. 

Líklegt má telja að í hópi fanga sé mikil þörf á að greina og meta sérþarfir.  

Um 30% þátttakenda í rannsókn á menntun fanga töldu sig eiga erfitt með lestur 

og skrift og um 53% töldu sig eiga erfitt með stærðfræði. Einungis tæplega 

þriðjungur af þeim sem telja sig eiga við námsvanda að stríða sagðist hafa gengist 

undir rannsókn vegna þessa erfiðleika sinna (Bogi Ragnarsson og Helgi 

Gunnlaugsson, 2007). Mikilvægt er að tekið sé á þessum vanda og hann 

skilgreindur því ljóst er að námserfiðleikar eru mikill áhættuþáttur varðandi 

brottfall. Líklegt má telja að einhverjir fangar treysti sér ekki í nám vegna þessara 

erfiðleika og þeirrar staðreyndar að þeir hafa ekki fengið aðstoð á sinni 

skólagöngu. Afleiðingar geta því verið neikvætt viðhorf til skóla almennt og má 

því draga þá ályktun að aðstoð við þessa einstaklinga myndi virka sem hvatning 

til að stunda nám.  
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Mikilvægt er að fangar hafi aðgang að ráðgjöf við náms og starfsval. Til að 

ráðgjöfin sé árangursrík og markviss þarf hún að bjóða upp á greiningu á 

áhugasviði einstaklinga sem fer ýmist fram með viðtölum eða með notkun 

mælitækja og kannana. Það þarf einnig að meta og greina náms og starfsfærni. Að 

greina styrkleika og veikleika einstaklinga með tilliti til náms og starfa. Náms- og 

starfsráðgjafi þarf að veita upplýsingar og ráðgjöf um nám, námskeið, starfsval og 

starfsmenntun. Hann skal einnig sjá um starfsfræðslu í samstarfi við kennara, 

starfsfræðslufulltrúa og fulltrúa atvinnulífs. Náms- og starfsráðgjafi skal sjá um 

skipulag námskynninga innan skólans og undirbúa námskynningar eftir þörfum 

(Menntamálaráðuneytið, 2008).  

Í nefndaráliti er einnig lagt til að náms- og starfsráðgjafi á Litla-Hrauni 

skuli heimsækja önnur fangelsi reglulega og fræða fanga þar um möguleika til 

náms. Einnig þarf náms- og starfsráðgjafi eiga nána samvinnu við aðra skóla og 

stofnanir í landinu sem koma að menntun fanga (Menntamálaráðuneytið, 2008). 

Nefndin telur einnig brýnt að fangar fái raunfærni sína metna.  Ætla má að hluti 

þeirra fanga sem hafa litla menntun að baki hafi reynslu og þekkingu úr 

atvinnulífinu sem þeir geta fengið metna. Með því móti er þeim gert  auðveldara 

að skipuleggja áframhaldandi nám sitt eða leggja drög að framtíðarstarfi. Í 

niðurstöðum nefndarinnar kemur fram að brottfall úr námi í fangelsi er mikið og 

því leggur hún áherslu á mikilvægi þess að vinna gegn brottfalli með öflugri 

sérkennslu og einstaklingsmiðaðri ráðgjöf (Menntamálaráðuneytið, 2008.).  

Í rannsókn á menntun fanga kemur fram að algengt er að um 30 fangar 

hefji nám að hausti en einungis 13-17 fangar taka próf (Bogi Ragnarsson og Helgi 

Gunnlaugsson, 2007). Brottfall er því um 50% sem er mjög mikið og vert að 

skoða hvaða ástæður liggja að baki þessu mikla brottfalli með það að markmiði að 

draga úr því. Í rannsókninni kemur fram að ástæður þess að þeir hætta í námi  eru 

persónulegar en einnig háðar aðstæðum í fangelsi. Sem dæmi má nefna að 24% 

hættu vegna þess að námsaðstæður hentuðu illa og 13% hættu vegna þess að þeir 

áttu erfitt með einbeitingu (Bogi Ragnarsson og Helgi Gunnlaugsson, 2007). Ljóst 

er að námsáhugi er til staðar þrátt fyrir að ákveðnir þættir hafi áhrif á brottfall úr 

námi. Það er mikilvægt að náms- og starfsráðgjafi vinni að úrbótum sem mega 

verða til þess að brottfall minnki. 
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Nefndin kemur með hugmyndir að úrbótum sem eiga að stuðla að því að fleiri 

fangar sæki í nám og að þeim verði gert auðveldara að stunda námið. Lagt er til að 

reglur um greiðslur til þeirra sem eru í námi verði endurskoðaðar og að þeir sem 

að stunda nám sitt af samviskusemi fái greitt fyrir það sem samsvarar fullum 

vinnudegi. Einnig er lagt til að netaðgangur verði aukinn þegar þörf er á vegna 

náms eða starfs. Litið er svo á að þetta hafi hindrað einhverja frá því að stunda 

nám innan fangelsis og því eru lagðar til breytingar á þessum reglum. Auk þess er 

lagt til að takmörkuð nettenging verði fyrir hendi í öllum fangelsum fyrir þá fanga 

sem þurfa á því að halda vegna náms eða starfs og geti þeir þá haft aðgang að 

nettengingu undir eftirliti fangavarða. Ástæðan er sú að nefndin telur ómögulegt 

að stunda nám í dag án nettengingar og einnig að fangi sem hefur þekkingu á 

notkun upplýsingatækni sé betur búinn undir nám og starf að lokinni afplánun 

(Menntamálaráðuneytið, 2008.). Ljóst er að stór hluti fanga lítur á að lítill eða 

takmarkaður netaðgangur hindri þá í ástundun náms. Í rannsókn á menntun fanga 

kemur fram að 65% fanga telja að ófullnægjandi aðgangur að tölvum valdi þeim 

erfiðleikum í námi (Bogi Ragnarsson og  Helgi Gunnlaugsson, 2007). Það er skýrt 

að með rýmri reglum um tölvunotkun ætti námsaðstaða og jafnvel námsárangur 

að batna í fangelsum landsins. 

Nefndin leggur áherslu á að litið sé á vinnu fanga sem lið í meðferð þeirra 

og endurhæfingu. Því er mikilvægt að litið sé til verkefna og/eða starfsþjálfurnar 

sem nýst getur að lokinni afplánun og aukið lýkur á farsælli aðlögun að þjóðfélagi 

að nýjan leik. Á Litla-Hrauni fer vinna fanga að mestu fram í vinnuskálum 

fangelsisins en verulega hefur dregið úr framboði á vinnu frá því um haust 2008.  

Ekki er um neina skipulagða starfs eða iðjuþjálfun að ræða í fangelsinu. Aðstaða 

til verkmenntunar í fangelsinu er ekki góð og hún takmarkar möguleika á frekari 

verkmenntun.  Í niðurstöðum kemur fram að það sé mat nefndarinnar að mikið 

vanti upp á skipulagða iðju og starfsþjálfun í fangelsum landsins.  Nefndin segir 

brýnt að auka verknám fyrir fanga, bjóða upp á meiri fjölbreytni og koma á 

samningsbundnu námi í samstarfi við fyrirtækin á Suðurlandi 

(Menntamálaráðuneytið, 2008). 

Í frétt á heimasíðu Menntamálaráðuneytisins þann 18. Janúar 2008 er 

fjallað um stefnumótun í menntunarmálum fanga. Þar eru helstu niðurstöður 

nefndarinnar sem skipuð hafði verið til að vinna að stefnumótun í 
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menntunarmálum fanga kynntar. Þar kemur fram að strax verði hafist handa við 

að framkvæma tillögur nefndarinnar og fyrsta verkið verði að fela 

Fjölbrautarskóla Suðurlands á Selfossi að auglýsa stöðu náms- og starfsráðgjafa 

sem eingöngu vinni að málefnum fanga (Heimasíða Menntamálaráðuneytis e.d.). 

Á haustönn 2008  hóf náms- og starfsráðgjafi störf við fangelsið á Litla-Hrauni í 

fullu starfi og var ráðgjafanum einnig ætlað að sinna föngum í öðrum 

afplánunarúrræðum í samræmi við tillögur nefndarinnar. Á vorönn 2009 var 

starfshlutfall náms-og starfsráðgjafa skorið niður í 50% og jafnframt gerðar þær 

breytingar á starfinu að ráðgjafi skyldi eftirleiðis eingöngu sinna föngum á Litla-

Hrauni. Um áramót 2009-2010 voru aftur breytingar á starfshlutfalli náms-og 

starfsráðgjafa á Litla- Hrauni. Starfshlutfallið var nú aukið í 75% og eftirleiðis 

sinnir náms-og starfsráðgjafi föngum í öllum afplánunarúrræðum hér á landi. 

Í skýrslu kennslustjóra um skólahald á Litla –Hrauni á haustönn 2008 

kemur fram að kennsla hafi verið efld vegna yfirlýsingar ríkistjórnar um aukið 

fjárframlag til menntamála í fangelsum landsins. Má þar nefna ráðningu náms- og 

starfsráðgjafa og farið var af stað með grunndeild rafiðnaða. Í niðurlagi 

skýrslunnar kemur fram að aukið fjármagn skilaði sér ekki að fullu og því ljóst að 

einhver niðurskurður yrði á vorönn (Ingis Ingason, 2008). Niðurskurður fólst í því 

að grunndeild rafiðnaða var lögð niður, einnig log –og rafsuðuáfangar. Ekki var 

boðið upp á kennslu í dönsku og lífsleikni eins og áætlað hafði verið. Á vorönn 

2009 skráðu 38 vistmenn sig í  nám, af þeim voru sex nemendur sem stunduðu 

fjarnám við aðra skóla. Er þetta mesti fjöldi nemenda sem ljúka einingum á einni 

önn við Fjölbrautarskóla Suðurlands á Litla-Hrauni (Ingis Ingason, 2009). Þessar 

tölur um fjölda nemenda sem lýkur námi gætu bent til þess að starf náms- og 

starfsráðgjafa í fangelsinu sé að skila góðum árangri. Niðurstöður eru þá í 

samræmi við kenningar sem leggja áherslu á mikilvægi þess að einstaklingur 

stundi nám sem hæfir áhugasviði og getu viðkomandi.  Ef einstaklingur stundar 

nám sem hæfir getu hans og áhugasviði  og fær til þess nauðsynlegan stuðning 

hvort heldur er námslegan eða persónulegan eru meiri líkur á að námi ljúki með 

fullnægjandi árangri. Niðurstöður rannsókna þykja einnig benda til þess að náms-

og starfsráðgjöf geti átt þátt í því að sporna við brottfalli (Sharf, 2006).  

Einstaklingar í afplánun hafa gjarnan minni starfsreynslu en gengur og 

gerist. Þeir eiga ekki að baki starfsferil sem þeir geta snúið aftur til að lokinni 
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afplánun. Starfið er eitt af aðalhlutverkunum í lífi einstaklingsins og á þátt í að  

móta persónulegan þroska hans (Blustein, 2006; Savickas, 2005 ). Því er 

mikilvægt að í betrun felist það að undirbúa menn undir starf að lokinni afplánun. 

Að aðstoða einstaklinginn við að greina starfsáhuga sinn og finna mögulegan 

starfsvettvang. Ef jafnvægi er á milli stórra hlutverka í lífi einstaklingsins svo sem  

vinnu og fjölskyldu myndast stöðugleiki en ójafnvægi milli þessara hlutverka 

skapar spennu (Savickas, 2005). Starfsánægja fær sífellt meira vægi í rannsóknum 

og umræðu (Blustein, 2006). Í ljósi þess hve starfið er stór hluti af lífi fólks og því 

eru tengslin milli þess og einkalífs mikil. Mikilvægt er að starfsmaður sé ánægður 

í starfi. Ef skortur er á starfsánægju eru líkur á því að það hafi áhrif á einkalíf 

viðkomandi (Blustein, 2006). Starfsmaður sem upplifir langvarandi streitu og álag 

í starfi sínu er líklegur til að finna fyrir vanlíðan í einkalífi sínu. Starfsmaður sem 

sinnir starfi sem er í samræmi við hæfileika og vitsmunalega getu er líklegur til að 

hafa áhuga á og vera ánægður í starfi sínu (Blustein, 2006). Til að starfmaður njóti 

sín og dafni í starfi þarf hann að glíma við hæfilega hvetjandi verkefni hverju 

sinni og einnig er æskilegt að hann sjái árangur af starfi sínu (Blustein, 2006). Að 

móta starfsferil er annað og meira en að taka ávörðun um starf. Að móta sér 

starfsferil tengist þeim gildum sem einstaklingur hefur tileinkað sér og hefur áhrif 

á almennt líf hans (Savickas, 1997).  

Samkvæmt kenningum David L. Blustein má segja að starfið geti haft þrjú 

hlutverk í lífi einstaklingsins. Það gefur möguleika á framfærslu og valdi. Valdi í 

þeim skilningi að starfið gefur betri möguleika á að hafa vald á  eigin lífi og 

tækifærum. Vald til að geta lifað í samræmi við eigin óskir og væntingar. Starfið 

segir gjarnan til um félagslega stöðu og virðingu tengda henni. Starfið veitir 

möguleika á félagslegum samskiptum bæði í vinnu og utan hennar. Einnig má líta 

á starfið sem tækifæri til að auka þroska og sjálfstæði einstaklingsins 

(Blustein,2006). Rannsóknir hafa sýnt að ekki hafa allir sömu tækifæri og aðgang 

að störfum (Blustein,2006). Þessi mismunun getur komið til vegna kyns, 

þjóðernis, félagslegrar stöðu eða annarra þátta. Félagsleg staða getur einnig haft 

áhrif á starfsferil að einhverju leyti. Félagsleg staða getur haft áhrif á aðgang að 

störfum og bjargir til að ná góðum árangri í starfi. Einnig má telja líklegt að 

viðhorf og gildi þeirra sem búa við slæma félagslega stöðu hafi neikvæð áhrif á 

starfsferil. Neikvæð áhrif í þeim skilningi að einstaklingar í þeirri stöðu sætta sig 
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frekar við láglaunastörf og gera minni kröfur til starfsins. Félagsleg staða er líkleg 

til að hafa áhrif á það hvaða túlkun/ merkingu einstaklingur leggur í starfsreynslu 

sína (Blustein, 2006).  Það er því mikilvægt að vinna að því að bæta þá þætti sem 

hér skipta máli til að auka möguleika á betra starfi. Því er mikilvægt að auka við  

menntun þeirra sem hafa litla eða enga menntun. Einnig má þjálfa og auka við 

starfsfærni með það að markmiði að viðkomandi eigi möguleika á betra starfi.   

Einstaklingur í starfi sem hæfir áhuga hans, getu og hæfni er líklegur til að vera 

ánægður í starfi og geta betur tekist á við daglegt líf.  

Undanfarna áratugi hefur umfang og eðli starfsins breyst mikið. Þróun úr 

iðnþjóðfélagi í upplýsingaþjóðfélag hafði í för með sér miklar breytingar fyrir 

atvinnulífið (Savickas, 2005; Blustein, 2006).  Störfin hafa þróast frá því að vera 

líkamleg yfir í tæknivædd störf sem krefjast síður líkamlegrar getu eða styrks 

(Blustein, 2006).  Segja má að hugsmíðahyggjan komi inn í ráðgjöf sem afleiðing 

af þessum miklu þjóðfélagsbreytingum sem átt hafa sér stað síðustu áratugi. 

Hugsmíðahyggja í ráðgjöf byggir á kenningum George Kelly. Samkvæmt 

kenningu hans er persónuleg hugsmíð leið einstaklingsins til að túlka líf sitt 

(Sharf, 2006). Hugsmíðahyggjan leggur áherslu á að einstaklingar stjórni 

starfsferli sínum sjálfir og leggi merkingu í hlutverk starfsins í lífi sínu (Savickas, 

1997; Sharf, 2006).  Ekki er litið á starfsferil sem lífstíðar skulbindingu heldur 

persónulegan feril sem mótast af mikilvægum atburðum í lífsleiðinni( Savickas, 

1997). Viðhorf, væntingar og kröfur sem fólk gerir til starfsins hafa einnig tekið 

miklum breytingum. Nú er ekki eingöngu litið á starfið sem nauðsynlega 

framkvæmd til að afla tekna heldur er fólk farið að líta á starfið sem órjúfanlegan 

hluta af lífi sínu. Hluta sem það vill ekki og getur ekki verið án (Blustein, 2006). 

Í þessu rannsóknarverkefni sem ber heitið; Þetta skiptir öllu máli. 

Mikilvægi náms-og starfsráðgjafar í afplánun, er leitast við að varpa ljósi á gildi 

náms-og starfsráðgjafar í afplánun í því  betrunarferli sem æskilegt er að fari fram 

í afplánun.  
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Aðferð 
 

Markmið þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á gildi náms-og starfsráðgjafar í 

afplánun. Til að skoða þetta voru notaðar eigindlegar rannóknaraðferðir. Í 

eigindlegum rannsóknum eru rannsóknargögn lýsandi og áherslan er á merkingu 

og skilning (Legard, Keegan og Ward, 2003; Taylor og Bogdan, 1998). 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir eiga  vel við hér þar sem áherslan er á að heyra 

um skoðanir og reynslu  fólks sem starfar að málefnum fanga um gildi náms-og 

starfsráðgjafar í afplánun. Einnig er leitað eftir skoðunum og upplifun fanga sem 

hefur nýtt sér þjónustu náms og starfsráðgjafa í afplánun. Með þessu móti fæ ég 

mismunandi sjónarhorn á málefnið og get borið saman skoðanir þeirra.  

Ég ákvað að áherslan í rannsókninni ætti að vera á fagfólk sem starfar að 

málefnum fanga í ljósi þess hve stutt reynsla er komin á starf náms-og 

starfsráðgjafa í afplánun. Einnig vegna þess að ég leitaðist eftir að sjá hvort 

reynsla þátttakenda í starfi mótaði hugmyndir þeirra um gildi náms-og 

starfsráðgjafar í afplánun. Náms-og starfsráðgjafi hóf störf á Litla-Hrauni haustið 

2008 og hefur að mestu leyti síðan verið í hlutastarfi. 

Í rannsókninni eru notaðar tvær meginaðferðir eigindlegra rannsókna sem 

eru opin viðtöl og þátttökuathugun. Opin viðtöl henta vel til að afla 

rannsóknargagna og veita innsýn í reynslu og skoðanir fólks (Ritchie og Lewis, 

2003). Að því leytinu til eru opin viðtöl tilvalin aðferð í þessari rannsókn. Í  

þátttökuathugun felst það að rannsakandi fer á vettvang og aflar rannsóknargagna. 

Með því móti upplifir rannsakandi hlutina sjálfur og deilir ákveðinni reynslu með 

þátttakendum (Taylor og  Bogdan, 1998). Ég taldi gagnlegt að nota opin viðtöl 

ásamt þátttökuathugun í ljósi þess að fangar eru viðkvæmur hópur sem erfitt getur 

reynst að nálgast. Það var því mjög jákvætt að fá að sitja fund með félagi fanga og 

fá með því móti að heyra um skoðanir þeirra og reynslu af námi í afplánun.  
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Þátttakendur  

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á gildi náms-og starfsráðgjafar í 

afplánun. Í rannsókninni eru tekin viðtöl við fagfólk sem starfar að málefnum 

fanga. Einnig er tekið viðtal við fanga sem hefur nýtt sér þjónustu náms-og 

starfsráðgjafa í afplánun. Þátttakendur eru því valdir með markvissu úrtaki. Val 

þátttakenda mótaðist af störfum þeirra í þeim skilningi að leitað var eftir 

þátttakendum sem tengjast námi fanga á mismunandi hátt. Það er mikilvægt að 

geta borið saman upplifun og reynslu þessara einstaklinga sem tengjast efninu á 

mismunandi hátt. Lykilþátttakendur í rannsókninni voru sex talsins, tvær konur og 

fjórir karlmenn.   

 Jóhann Kárason er sérfræðingur sem starfar á 
Fangelsismálastofnun Ríkisins. Hann sér um skipulag 
afplánunar og vinnur að málefnum fanga á margvíslegan hátt. 

 Kristín Þóra er náms-og starfsráðgjafi á Litla –Hrauni. Náms-
og starfsráðgjafi kom fyrst til starfa á Litla –Hrauni haustið 
2008 og var þá í fullu starfi og sinnti einnig öðrum fangelsum 
ríkisins. Áramótin 2008-2009 var starfshlutfallið minnkað 
niður í 50% og þá sinnti hún eingöngu föngum á Litla- Hrauni. 
Í byrjun árs 2010 var starfshlutfall hennar aukið í 75% og nú er 
henni ætlað að sinna föngum í öllum fangelsum ríkisins. 

 Gunnar Pálsson starfar sem forstöðumaður áfangaheimilis 
fyrir fanga. Fangar geta lokið afplánun sinni á áfangaheimilinu 
að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Íbúar áfangaheimilisins 
þurfa að stunda vinnu eða vera í nám. Þeir þurfa að greiða 
húsaleigu og sjá um heimilisstörfin.   

Þórunn starfar sem náms-og starfsráðgjafi í Menntaskólanum í 
Kópavogi. Hún sér um skipulag náms í Kópavogsfangelsinu og 
hefur sinnt þar náms-og starfsráðgjöf. 

Ingólfur Jóhannesson er kennslustjóri og sér um skipulag 
námsins á Litla –Hrauni. Hann kennir einnig á Litla-Hrauni. 

Pétur Sigurðsson afplánar dóm á Litla- Hrauni. Pétur er giftur 
og á þrjú börn. Skólaganga hans hefur alla tíð gengið mjög vel 
og hann á auðvelt með að læra. Hann er með stúdentspróf og 
hafði lokið tveimur árum í háskóla þegar hann var dæmdur til 
afplánunar. Pétur hefur ekki haft tækifæri til að ljúka 
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háskólanámi sínu í afplánun vegna fjárskorts. Hann stundar nú 
nám í rafmagnsfræði sem er á framhaldsskólastigi. Náms-og 
starfsráðgjafi á Litla-Hrauni vinnur að því að reyna að fá 
undanþágu sem felst í breytingu á námsfyrirkomulagi til að 
hann geti hafið nám í viðskiptafræði við Háskólann á Akureyri 
í haust. 

Gagnaöflun og úrvinnsla 

Gagnaöflun fyrir rannsóknina fór fram með viðtölum og þátttökuathugun. 

Viðtölin voru tekin í húsnæði þátttakanda á tímabilinu frá febrúar 2009 og fram í 

mars 2010. Efni rannsóknarinnar var kynnt fyrir þátttakendum í upphafi viðtals og 

tekið fram að fyllsta trúnaðar væri gætt. Til að halda trúnað við þátttakendur er 

nöfnum þeirra breytt. 

Stuðst var við viðtalsramma sem innihélt opnar spurningar með það að 

markmiði að fá ítarlegt svar (Legard, Keegan og Ward, 2003). Það er mikilvægt í 

þessari rannsókn í ljósi þess að tekin eru viðtöl við fagfólk sem kemur að málinu á 

mismunandi hátt. Viðtalsramminn innihélt eftirfarandi spurningar; 

 Hvert er mikilvægi náms í afplánun? 

 Mikilvægi þess að hafa netaðgang ? 

 Hvernig námsframboð er æskilegt í afplánun ? 

 Hvert er gildi náms-og starfsráðgjafar í afplánun? 

Þátttökuathugun fór fram í febrúar 2009. Í henni fólst að ég sat fund með félagi 

fanga, Afstöðu. Fundurinn fór fram á Litla-Hrauni og stóð í rúmlega klukkutíma. 

Viðtölin tóku venjulega um eina klukkustund og voru hljóðrituð með leyfi 

viðmælenda. Þau voru síðan afrituð orðrétt upp. Greining og úrvinnsla gagna er 

byggð á hugmyndum um grundaða kenningu (grounded theory). Í grundaðri 

kenningu er markmiðið að þróa eða uppgötva hugtök, kenningar eða fræðilega 

innsýn. Við gagnagreiningu er notuð kerfisbundin tækni og í henni felst sífelldur 

samanburður (Creswell, 2007). Frumgreining gagna fór fram samhliða 

gagnasöfnun. Í byrjun greiningar nota ég opna kóðun en í henni felst að gögnin 

eru lesin oft og ítarlega yfir með það að markmiði að finna hugtök og þemu. 

Hugtökin og þemun eru því næst flokkuð og greind til að finna sameiginlega þætti 

í gögnunum (Emerson, Fretz og Shaw, 1995). Þegar farið er að lesa gögnin yfir til 

að leita að ákveðnum þemum til samræmis er farið að nota marvissa kóðun 
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(Bogdan og Biklen, 2003; Emerson og fl, 1995).  Í lok rannsóknarinnar voru 

gögnin lesin yfir og tryggt að greining þeirra væri í samræmi. 

Þátttökuathugun  

Þátttökuathugun fór fram á Litla –Hrauni og fólst í því að rannsakandi sat fund 

með félagi fanga, Afstöðu. Á fundinum  voru auk mín fimm fangar og náms- og 

starfsráðgjafi á Litla-Hrauni. Fundurinn var óformlegur og ekki lá fyrir skipulögð 

dagskrá. Þar var rætt um nám í afplánun og þætti tengda því. Komið var inn á 

mismunandi aðgengi að námi eftir því hvar afplánunin fer fram. Rætt var um 

kostnað og þá möguleika sem fangar hafa til að stunda dýrt háskólanám. Einnig 

rætt um aðstæður til náms í afplánun og þá aðstoð sem í boði er. Þátttakendur voru 

almennt sammála um að mikilvægt sé að geta stundað nám í afplánun en bæta 

þurfi aðgengi og aðstöðu til náms. Einnig þurfi að fjölga námssúrræðum og auka 

aðgengi að náms-og starfráðgjöf. Þá er mikilvægt að bæta möguleika til náms að 

loknu stúdentsprófi því eins og staðan er í dag eru takmarkaðir möguleikar. 

Siðferðileg álitamál og aðferðafræðilegar áskoranir 

Í upphafi leit ég á það sem aðferðafræðilegt vandamál hve lítil reynsla er komin á 

starf náms-og starfsráðgjafa í afplánun. Sá þó fljótt að með því að nálgast 

viðfangsefnið frá mismunandi sjónarhorni fagfólks ásamt því að tala við fanga fæ 

ég skýra mynd af því hvað þátttakendur töldu vera mikilvægt varðandi nám fanga 

og gildi náms og starfsráðgjafar í afplánun. Það kom mest á óvart hve 

þátttakendur í rannsókninni voru almennt samhljóða. Þrátt fyrir mismunandi stöðu 

þeirra virðast þau hafa nokkuð sambærilegar hugmyndir um hlutverk og 

mikilvægi náms sem betrun og þátt náms –og starfsráðagjafar í því.  
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Niðurstöður 
 

Hér verður gert grein fyrir helstu rannsóknarniðurstöðum. Niðurstöður eru 

flokkaðar í þrjá kafla eftir meginþemum. Fyrsti kafli nefnist; Mikilvægi náms og 

fjallar um hlutverk náms sem betrunarþátt í afplánun og með tilliti til bættrar 

sjálfsmyndar og hæfni. Annar kafli nefnist; Aðgangur að námi og þar er fjallað 

um framboð á námi, námskostnað, aðgang að interneti og aðra þætti sem skipta 

máli varðandi nám í afplánun. Þriðji kaflinn nefnist; Náms-og starfsráðgjöf og þar 

er rætt um gildi þess að hafa aðgang að slíkri þjónustu í afplánun og fleira sem 

skiptir máli í því sambandi.   

Mikilvægi náms 

Aukin áhersla hefur verið lögð á að afplánun sé ekki eingöngu refsivist heldur sé 

einnig hægt að skilgreina hana sem betrunarvist. Í því felst að tíminn í afplánun er 

nýttur til uppbyggingar og með því móti er verið að stuðla að því að menn séu 

hæfari til að takast á við lífið að lokinni afplánun. Að stunda nám í afplánun er 

einnig jákvætt til að hafa eitthvað við að vera. Fleiri atriði koma fram sem skipta 

máli varðandi nám í afplánun. Framboð á námi er oft ekki í samræmi við 

eftirspurn og takmarkað netaðgengi hefur gjarnan hamlandi áhrif á nám. Í 

rannsókninni kemur fram mikilvægi þess að hægt sé að stunda nám í afplánun í 

þeim tilgangi að styrkja stöðu einstaklinganna að henni lokinni. Að stunda nám í 

afplánun virðist einnig hafa mjög jákvæð áhrif á sjálfsmynd fanga. Hjá Jóhanni 

kemur fram að hann telur mikilvægt að vinna að betrun fanga: 

 

Sko, það hérna, það er okkar hlutverk þegar menn fá 

svona refsidóma, sérstaklega lengri dóma að reyna að 

koma þeim út í lífið helst skárri heldur en þeir fóru inn 

og eitt af því er í gegnum nám og það er reyndar líka 

vinna og fleira í fangelsunum en eitt af því sem þú ert 
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hérna, þér er kippt í burtu úr samfélaginu úr skóla eða 

eitthvað það er tekinn af þér einhver ákveðinn tími og 

það er talið mjög heppilegt og skynsamlegt að nota 

þann tíma til þess að bæta einhverju við sig, hvort að 

það hjálpar því að þú komir aftur í fangelsi það geta 

menn deilt um, ég held þó að svona flestar rannsóknir 

sýni að það geti gert það. 

 

Það er mikið rætt um betrun og flestir sammála því að jákvætt sé að stunda nám í 

afplánun. Einnig kom fram mikilvægi þess að hafa eitthvað að gera meðan á 

afplánun stendur. Hjá Kristínu Þóru kemur fram að þeir sem stunda nám tali 

gjarnan um að „tíminn líði allt of hratt“  Pétur segir það „sóun á tíma“ að gera 

ekki neitt á meðan á afplánun stendur. Þegar hann er spurður um ástæðu þess, 

segir hann: 

maður verður að geta litið til baka eftir þessi tíu ár og 

geta sagt, jæja þetta var nú ókei ekki alveg eins og þetta 

átti að fara en ég náði þó að ná mér í tvær þrjár gráður, 

eina BS og eina Master eða eitthvað svona. 

 

En það er ekki einungis það að hafa nóg að gera og nýta tímann skynsamlega 

heldur telur Pétur líka líklegt að námið skili honum betri stöðu að lokinni 

afplánun. Hann segir:  

 

náttúrulega gildi námsins eins og ég sagði áðan, að hafa 

yfir einhverju að búa þegar maður kemur út, því það 

eru meiri líkur heldur en minni ef þú ert með einhverja 

gráðu að menn horfi þá framhjá fyrri ferli 

 

Pétur er meðvitaður um stöðu sína og einnig þá möguleika sem hann hefur til að 

bæta hana: 

 

við sem komum út héðan að mannorðið er ónýtt, við 

komum út með hérna óhreina sakaskrá, við byrjum í 
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mínus vegna þess að það bíður okkar málskostnaður og 

málsverjendalaun og sakarkostnaður og skaðabætur og 

hvað þetta heitir nú allt saman, fer eftir dómi manna, 

þannig að það þarf að byrja á því að koma út í vesen og 

ef þú hefur ekki neina gráðu þá ertu að lenda í ennþá 

verri málum en þau voru í upphafi, þannig að námið er 

líka svona að hluta til að skapa manni eitthvað smá 

forskot á allan mínusinn. 

 

Með því að gera menn hæfari til að takast á við lífið að lokinni afplánun er verið 

að draga úr líkum á ítrekum afbrota. Ein aðferð til þess er að stunda nám meðan á 

afplánun stendur og auka með því móti möguleika á betra starfi eða frekari 

menntun þegar komið er aftur út í þjóðfélagið. Flestir voru þeirrar skoðunar að 

nám styrki stöðu einstaklingsins og dragi þar með úr líkum á endurkomu í 

afplánun. Ingólfur var mjög viss í sinni sök og telur mjög mikilvægt að fangar hafi 

aðgang að námi:  

Það hefur sýnt sig að þeir nemendur sem að ljúka 

skilgreindu námi í fangelsum, það hefur sýnt sig bæði 

hér og erlendis þeir koma síður í fangelsin aftur. 

 

Einstaklingar í afplánun fá greidd laun fyrir vinnu sína og á það einnig við ef 

viðkomandi er í námi. Þannig má telja að það virki sem hvatning fyrir einhverja 

að stunda nám. Pétri finnst jákvætt að þeir fái laun fyrir að stunda nám og telur 

líklegt að fleiri velji nám fram yfir vinnu vegna þess. Hann segir: 

 

og svo í fjórða lagi en kannski síst það er peningamálin 

að menn fá 380 kr á tímann eða hvað það er fyrir að 

stunda nám og það er þá allavega fyrir einhverjum 

nauðsynjum.  

 

Það kom skýrt fram í máli viðmælenda minna að það virðist nokkuð algengt 

meðal fanga að þeir hafi neikvæða reynslu af skólakerfinu og margir þeirra hafa 

ekki lokið grunnskóla. Viðhorf  þeirra til skóla er oft mjög neikvætt og þeir 
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virðast því hafa litla trú á getu sinni til að stunda nám. Það getur því oft verið 

mjög erfitt að fá þá til að stunda nám á nýjan leik. Jóhann telur að erfitt sé að fá 

þessa einstaklinga til að stunda nám í afplánun: 

Vandamálið við nám í fangelsi í dag er það kannski 

fyrst og fremst að þeir sem að ekkert kunna og ekkert 

hafa lært, þeir melda sig ekki hjá kennaranum . 

 

Það skiptir miklu máli að vinna að breyttu viðhorfi til náms og vinna að því að 

auka trú þeirra á eigin getu. Þórunn segir: 

 

Ég held í ansi mörgum tilfellum þá er þetta svona, er 

þetta fólk svona taparar í skóla og hafa ekki haft góða 

reynslu af sínum skóla, þarna fá þeir kannski jákvæða 

reynslu, já og ég get lært og er bara að standa mig í 

þessu og þetta var nú bara svolítið skemmtilegt og í 

framhaldinu sé ég auknar líkur á því að þetta fólk fari 

þá í eitthvað nám þegar það kemur út og finni þá 

kannski frekar hvað það vill gera og svona.  

 

Það má því telja það mikilvægan þátt að fá fanga til að taka þátt í skólastarfinu 

með það að markmiði að breyta viðhorfum þeirra til skólans. Mikið var rætt um 

lélega sjálfsmynd og líklegt má telja að algengt sé að fangar hafi lélega 

sjálfsmynd. Algengt að þeir upplifi sig sem „tapara“  það er því stór þáttur í 

betrunarvist að þeir bæti sjálfsmynd sína. Ingólfur telur að þeir öðlist trú á eigin 

getu og  það styrki sjálfsmynd þeirra að stunda nám. Um það segir hann:  

 

fyrst og síðast er þetta bara aukin já eða betri 

sjálfsmynd sem að þeir fá, margir og reyndar já stærsti 

hópurinn hefur upplifað sig sem lúsera í skólakerfinu 

og svo allt í einu þegar þeir sjá að þeir geta lært að þá 

náttúrulega bara þá eykst sjálfstraustið og þarafleiðandi 

gerir það þeim fært að standa í lappirnar. 
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Góður árangur í námi getur skilað þeim jákvæðari sjálfsmynd og aukinni trú á 

eigin getu. Góð sjálfsmynd hefur mikið um það að segja hvernig einstaklingi 

farnast í lífinu. Bætt sjálfsmynd hefur einnig mikið að segja í samskiptum þeirra 

við fjölskyldu og vini. Kristín Þóra segir: 

 

Þeir sem stunda nám eru ekki bara fangar heldur eru 

þeir líka nemendur og að því leyti finnst mér að það 

hafi mjög jákvæð áhrif á sjálfsmyndina, það hefur líka 

jákvæð áhrif að þeir eru að gera eitthvað sem að þeir 

vita að er uppbyggjandi, þetta hefur áhrif á samskipti 

þeirra við fjölskylduna, þetta auðveldar þeim eða sem 

sagt þeir eru að öðlast trú ættingja aftur eftir kannski að 

það hefur slitnað upp úr samskiptum. 

 

Bætt sjálfsmynd og aukin trú á eigin getu eykur þannig líkur á að einstaklingi  

farnist vel að lokinni afplánun. Jákvætt viðhorf til skólastarfs eykur líkur á að 

fangi fari í frekara nám að lokinni afplánun. Kristín Þóra segir einnig: 

 

að ég sé bara svo mikinn mun á því að, andlegri 

líðan þegar þeir eru búnir að komast af stað í 

skólann og að það skiptir svo miklu máli fyrir 

sjálfsmyndina hérna inni að vera ekki bara fangi 

heldur líka nemandi og þeir njóta virðingar hérna 

þeir sem að eru að standa sig í námi, bæði hjá 

starfsfólkinu og hjá þeim.  

 

Undir þetta tekur Pétur sem hefur reynslu: 

 

 þá náttúrulega er þetta bara gott fyrir sjálfið að vita til 

þess að maður sé að gera eitthvað í sínum málum 

þannig að það er svona svolítið margvíslegt hvernig 

þetta spilar saman.  
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Almennt má segja að þátttakendur hafi verið sammála um mikilvægi náms í 

afplánun. Þeir töldu að námið gegndi stóru hlutverki í því að styrkja stöðu 

einstaklings að lokinni afplánun og draga þar með úr líkum á ítrekun afbrota. Hjá 

Jóhanni komu fram áhyggjur af því að fíknin gerði það að verkum að námið 

myndi ekki nýtast sem skyldi hjá ákveðnum hópi fanga. Þátttakendur töldu námið 

eiga stóran þátt í því að bæta og styrkja sjálfsmynd þeirra sem stunda nám í 

afplánun. 

Aðgangur að námi 

Í viðtölunum kemur fram að aðgengi og kostnaður til náms er breytilegt eftir því 

hvar dómur er afplánaður. Á Litla –Hrauni koma kennarar frá Fjölbrautaskóla 

Suðurlands á Selfossi og kenna föngum. Slíkt hið sama á við um 

Kópavogsfangelsið, þangað koma kennarar frá Menntaskólanum í Kópavogi. Á 

Litla-Hrauni þurfa fangar ekki að greiða námsgjöld eða bókakostnað ef þeir 

stunda nám við Fjölbrautaskólann á Selfossi. Fangar í Kópvogsfangelsi sem 

stunda nám við Menntaskólann í Kópavogi þurfa ekki að bera neinn kostnað 

sjálfir. Fangar sem að afplána dóm á Kvíbryggju geta einungis stundað fjarnám og  

þurfa að greiða náms og bókarkostnað sjálfir. Það er óháð því á hvaða skólastigi 

námið er. Ef fangi stundar háskólanám greiðir hann allan kostnað sjálfur óháð því 

hvar afplánun fer fram.  Ekki voru allir sáttir við að fangar hefðu ekki sama 

aðgengi að námi í öllum afplánunarúrræðum. Jóhann sem starfar á 

Fangelsismálastofnun var með lausn á þessu og segir:  

 

Ef að fangi vill endilega fara í nám og er kominn í 

fangelsi og vill stunda það sér að kostnaðarlausu þá get 

ég sent hann á Litla-Hraun en menn vilja yfirleitt frekar 

fara á Kvíabryggju og það með Kvíabryggju, það er 

ýmislegt frjálslegra þar. 

 

Það kemur fram að skýringin liggi í því að í stærri fangelsunum, það er á Litla-

Hrauni og í Kópavogsfangelsinu er samningur við nálægar menntastofnanir. 

Samningurinn felur það í sér að kennarar úr framhaldsskólunum á svæðinu sjá um 

kennslu í fangelsinu. Þetta er erfitt í framkvæmd í minni fangelsum og þar sem 
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menn afplána yfirleitt styttri dóma. En þetta veldur gjarnan nokkrum vandræðum 

eins og kemur fram hjá Kristínu Þóru:  

 eiginlega hvert fangelsi með sína reglu í sambandi við 

þetta semsagt bæði varðandi kostnað sem að fangar 

báru af náminu sínu og eins aðgengi að námi, þarna 

mundi ég vilja sjá ákveðna samræmingu og bara 

stefnumótun um það hvað hérna þannig að það  væri 

gætt bara réttlætis eða það væri sama hvar þú afplánar 

að þú ættir í raun og veru hefðir sama rétt  til náms í 

öllum fangelsum og mér finnst kannski það sem ég sé 

svolítið eftir, eftir að ég kom hérna  bara á Litla-Hraun 

og er ekki lengur með hin fangelsin að menn eru aðeins 

að flytjast á milli fangelsa og þá detta þeir úr 

náminu...... það sem ég vildi sjá er sem sagt að það væri 

ákveðið jafnræði. 

Einnig getur það valdið vandræðum að menn eru að koma í afplánun og ljúka 

henni á mismunandi tímum og oft er einnig um flutning á milli fangelsa að ræða.  

Þórunn telur að þetta valdi vandræðum: 

 

það verða svolítið mikil afföll því það voru margir sem 

að fengu einhverja breytingu á sínum málum og voru 

færðir þannig að það voru ekki nema örfáir sem að tóku 

próf og kláruðu sko.  

 

Það virðist því vanta samhæfingu í kerfinu sem heldur utan um nám fanga óháð 

afplánunarstað. Það er ljóst að þetta ósamræmi getur valdið vandræðum ef fangi er 

byrjaður í námi og þarf svo að flytjast á milli fangelsa. Þeir sem eru í afplánun á 

hverjum tíma eru með mismikla menntun. Þó virðist nokkuð algengt að þeir hafi 

litla menntun og sumir hverjir hafa ekki lokið grunnskóla. Því er mikilvægt að 

þeir geti stundað nám á því skólastigi sem þeir eru staddir og eðli málsins 

samkvæmt getur verið erfitt að samræma það. Aðspurð um hvort nægjanlegt 

framboð sé á námi segir Kristín Þóra:   
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það sem að mér finnst vanta einna helst er nám  fyrir þá 

nemendur sem að ekki hafa lokið grunnskólaprófi. 

 

Þórunn er sömu skoðunar og telur að nokkur þörf sé á kennslu á grunnskólastigi:   

 

og í mörgum tilfellum hafa kennararnir í raun og veru 

verið að kenna svolítið á því stigi (grunnskólastigi) og 

þess vegna hafa fá farið í próf (sem er á 

framhaldsskólastigi) af því þeir verða auðvitað að taka 

samsvarandi próf og verið er að taka hér til þess að fá 

þessar einingar og það er svona ef ég miða nú bara við í 

vetur þá hefur það verið í fæstum tilfellum að þau hafa 

verið að taka lokaprófið þannig að ég held að það þurfi 

að fara neðar en ég held að framhaldsskólarnir geti 

alveg séð um það. 

 

Það kemur einnig fram að jafnvel þó að boðið sé upp á sérstaka áfanga sem eiga 

að byggjast á námsefni úr efstu bekkjum grunnskólans virðist það ekki duga til 

því þessi hópur þurfi á sérkennslu að halda. Um þennan hóp segir Kristín Þóra 

 

þeir hafa oft byrjað hérna í undirbúningsáföngum 

áföngum eða núll áföngum og það eru þó nokkrir sem 

hafa flosnað bara upp úr námi í kringum áttunda bekk 

eða jafnvel fyrr og  þetta er þeim ansi erfitt að taka 

þessa U-áfanga þeir þurfa að, það þarf að skipuleggja 

námið aðeins öðruvísi fyrir þessa nemendur og þeir 

þurfa sérkennslu, þeir þurfa mikinn stuðning til þess að 

komast inn á aftur.  

 

Að mati þátttakenda er ekki nægjanlega mikið framboð á verklegu námi. Það 

hefur verið mjög misjafnt hvað hefur verið í boði hverju sinni. Takmarkanir má 

kannski fyrst og fremst rekja til skorts á fjármagni og einnig kemur til slæm 

aðstaða. Um það segir Kristín Þóra: “við höfum hvorki aðstöðu eða höfum getað 
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boðið upp á verknám sem að væri einmitt fyrir þennan hóp“.  Æskilegt væri að 

hægt væri að bjóða upp á meira úrval af verklegu námi því líklegt má telja að það 

hentaði að mörgu leyti betur fyrir þá sem hafa neikvætt viðhorf til bóklegra 

greina. Ingólfur er einnig þeirrar skoðunar að æskilegt sé að geta boðið upp á 

verknám:  

Ég mundi gjarnan vilja að við gætum boðið meira upp á 

verklegt nám en  verklegt nám er náttúrulega dýrara per 

einstakling auk þess sem að það kostar miklu meira 

húsnæði, búnað, tækjabúnað og slíkt en námskeiðahald 

getur líka á einhvern hátt bjargað einhverjum málum, 

mér finnst verklegt nám  eiginlega það sem að skortir 

helst þarna og það var auðvitað alveg ferlegt að, já ég 

vil bara segja að vekja vonir manna um það að hægt 

væri að fara af stað þarna með grunndeild rafiðnaðar og 

síðan var það ekki gert  mögulegt  að halda henni úti.  

 

Skortur á verklegu námi hefur háð Pétri og það hefur haft áhrif á námsval 

hans í afplánun. Hann segir: 

 

ég var náttúrulega búin með stúdentspróf og það er 

minnst verklegt í þessu (rafmagnsfræði) sem þýðir það 

að ég get klárað sem mest af faginu án þess að vera 

labbandi á veggi, því ef ég færi t.d. í suðunám eða 

húsasmíði eða eitthvað svoleiðis þá er svo ofsalega 

mikið af verklegu sem að er krafist strax , að ég myndi 

strax vera búinn með það sem að er hægt að taka 

bóklegt og hvað á ég þá að gera, á ég að vera að safna 

gráðum í bóklegu, þannig að það er þessi veggur sem 

maður lendir alltaf á með það.  

 

Það kemur fram að í ákveðnum tilvikum geti fangi fengið leyfi til að sækja tíma í 

skólanum sjálfum. Um það segir Jóhann: 
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það er heimild í lögum um að fangar..að fangi geti farið 

úr fangelsinu í skóla og komið aftur í fangelsið að 

kveldi, við notum þetta svolítið, vegna þess að 

fangelsið getur aldrei verið með allt þetta námsframboð 

sem er úti í samfélaginu það skýrir sig sjálft. 

  

Það er þó ekki allir sem hafa tækifæri til að sækja nám utan fangelsis. Það fer eftir 

lengd dóms og eflaust fleiri þáttum. Á fundi með félagi fanga, Afstöðu kom fram 

óánægja með reglurnar. „Þetta eru gamlar og úreltar reglur“  

Pétur er ósáttur við að fá ekki leyfi til að sækja tíma í skólanum: 

 

við fáum ekki að fara í nám semsagt ég er með tíu ára 

dóm, ég fæ ekki að fara fyrr en eftir fleiri fleiri ár í FSu 

að taka einhverja verklega raffræðikúrsa, þannig að 

hluti af náminu verður að einhverju leyti gleymdur eða 

alla vega ekki jafn ferskur, þegar ég fæ loksins að fara, 

ef svo verður raunin  yfirhöfuð að ég fæ að fara. 

 

Í viðtölunum kemur fram að það eru fleiri þættir sem takmarka möguleika á námi 

í afplánun. Þar sem nám er í boði er nokkuð almennur aðgangur að námi á 

framhaldsskólastigi eða eins og Kristín Þóra segir:  

 

við erum að sinna alveg þokkalega þeim sem eru á 

framhaldsskólastiginu við erum ekki að bjóða upp á alla 

áfanga en við getum nokkuð og menn hafa verið að 

útskrifast hérna með stúdentspróf. 

 

Pétur er sammála þessu og segir: 

 

og hér er sko allt til fyrirmyndar alveg fram að 

stúdentsprófinu og hvað svo, þá stoppa menn,  hvað 

tekur núna við, hvað geri ég nú ? ég á mörg ár eftir 
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hérna, er ég að fara og sitja og horfa út um gluggann 

núna? 

Það virðist vera að fangar sem eru búnir að ljúka stúdentsprófi hafi ekki mikla 

möguleika til frekari náms. Þannnig virðist vera takmarkað framboð af námi á 

háskólastigi sem boðið er upp á í fjarnámi. Pétur er með stúdentspróf og hefur 

ákveðnar skoðanir varðandi frekara nám: 

 

eðli málsins samkvæmt þá langar mig meira í 

háskólanám sem að gefur mér hærri gráður og meiri 

atvinnumöguleika heldur en kannski rafmagnsfræðin. 

 

Pétur hefur áhuga á að stunda háskólanám í afplánun en það hefur ekki gengið 

fram að þessu. Hann segir: 

 

en þeir (Háskóli Íslands) bjóða ekki upp á fjarnám, ekki 

þá nema í mjög afmörkuðum greinum. 

Kennaraháskólinn býður upp á það í einhverjum 

tilvikum, einhverja kúrsa en almennt nám er ekki í 

fjarkennslu, hvorki tölvunarfræði, verkfræði eða önnur 

svona raungreinafög sem að ég hefði áhuga á, það er 

svolítið fúlt. 

 

En það er ekki einungis lítið framboð á fjarnámi sem takmarkar möguleika á 

háskólanámi í afplánun. Það kom fram hjá Pétri að það gilda ekki sömu reglur um  

námskostnað fyrir nám á háskólastigi eins og nám á framhaldsskólastigi. Um það 

segir hann:  

ef að við tökum framhaldsskólastig þá sér fangelsið eða 

stofnunin um það að greiða skólagjöld, bækur og annað 

slíkt, en á háskólastigi þurfum við að greiða allt slíkt 

sjálf. 

 

Pétur er ekki sáttur við þetta fyrirkomulag. Hann stundaði háskólanám þegar hann 

var dæmdur til afplánunar og hefur ekki getað lokið sínu háskólanámi. Á fundi 
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með félagi fanga, Afstöðu kom fram að einstaklingar í afplánun ættu rétt á 

námsláni frá LÍN rétt eins og aðrir námsmenn. Til að eiga rétt á námsláni þurfa 

þeir að uppfylla ákveðin skilyrði. „Við megum ekki vera á svörtum lista, sem við 

erum auðvitað flestir“ Um námsval sitt segir Pétur:  

ástæða þess að ég kaus frekar að snúa mér að 

framhaldsskólastigi eru peningalegs eðlis vegna þess að 

háskólanám eins og í HR eða Bifröst kostar, ja ég held 

að Bifröst sé núna í 350 þús önnin utan skóla og það 

slagar hátt í 200 þús í HR, og við höfum hér 380 kr á 

tímann þannig að dæmið gengur ekki upp, þannig að ég 

varð að snúa mér frá háskólanámi og taka eitthvað á 

menntaskólastigi. 

 

En auðvitað eru skiptar skoðanir um það hvort greiða eigi allan námskostnað fyrir 

fanga. Það eru rökin fyrir því að nám sé betrun og með því móti sé verið að 

styrkja stöðu einstaklings að lokinni afplánun. En svo eru aðrir sem segja að það 

sé „hvatning“ fyrir fanga að greiða nám sitt sjálfir. Um það segir Jóhann: 

 

það er mín persónulega skoðun að það er alls ekki 

vitlaust að láta menn taka einhvern, svona pedagogískt 

séð, alls ekki vitlaust að láta menn taka svona þátt í 

kostnaði sjálfa.  

 

Pétur sér ekki fram á að geta lokið því háskólanámi sem hann stundaði þegar hann 

var dæmdur til afplánunar, hann segir:  

ekki hér inni, út af peningum, þannig er það bara, synd 

að geta ekki notað tímann til að taka eina eða tvær 

doktorsgráður en kostnaðurinn er of mikill. 

 

Þáttakendur voru almennt mjög meðvitaðir um gildi þess að hafa aðgang að neti í  

námi. Talað var um mikilvægi netsins til að hafa aðgang að námsefni og einnig til 

að geta stundað fjarnám. Það kom fram í viðtölunum að mjög takmarkaður 

netaðgangur er  í fangelsi og alla jafna fá fangar ekki að nota það nema undir 
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eftirliti. Þátttakendur voru nokkuð sammála um  að aukið netaðgengi sé  

mikilvægt. Kristín Þóra segir: 

 

Ég sko það sem að ég mundi vilja sjá og kannski  núna 

á næstunni, það er að auka aðgengi að internetinu, þar 

eru ýmsir möguleikar. Aukin netnotkun myndi skipta 

máli fyrir, eða aðgengi að neti, eins fyrir þá sem eru í 

háskólanámi hjá okkur eða í öðru fjarnámi  þeir þyrftu 

betri aðgang að neti. 

 

Jóhann var einnig þeirrar skoðunar að nauðsynlegt væri að rýmka reglur um 

netaðgang, hann segir:    

 

nákvæmlega eins þarf að gera í sambandi við internetið, 

það eru allar þjóðir hérna í kringum okkur að pæla í 

þessu sko hvernig við getum notað internet  vegna þess 

að fangelsi getur ekki verið einhverskonar eyja sko  í 

þessu.  

 

Ingólfur tekur einnig undir þetta: 

 

já sko ég er sannfærður um það að að meira aðgengi að 

netinu það mundi hjálpa mörgum, ég er ekki að segja 

að það myndi hjálpa öllum en jafnvel verða einhverjum 

til trafala, hugsanlega en það myndi hjálpa sumum já, 

já.  

 

Þátttakendur voru almennt sammála um nauðsyn þess að rýmka reglur um 

netaðgang í afplánun. Ljóst þykir að takmarkanir á aðgengi hafa hamlandi áhrif á 

nám í afplánun. Aukið aðgengi býður upp á fleiri möguleika til að stunda fjarnám 

bæði á framhaldsskólastigi og háskólastigi. Aukið aðgengi eykur möguleika á 

margvíslegu námsefni á netinu. Aukið netaðgengi er því mjög mikilvægt fyrir 

fanga óháð því á hvaða skólastigi þeir stunda nám. Hræðsla um misnotkun er 
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gjarnan tengd umræðu um aukinn netaðgang.  Líklegt má telja að hræðsla við 

nýjungar og aukið frelsi til handa föngum ýti undir umræður um misnotkun. 

Jóhann telur þetta fyrst og fremst vera hræðsla við nýjungar „menn eru oft 

hræddir við eitthvað nýtt“. Flestir viðmælenda voru þó sammála um það að aukið 

aðgengi þýddi ekki endilega misnotkun og töldu ekki ljóst í hverju sú misnotkun 

væri fólgin. Ingólfur hefur ákveðna skoðun á þessu: 

Ég átta mig ekki alveg á því hvað átt er við með 

misnotkun á netinu, misnotkunin væri kannski helst 

fólgin í því að nemendur, já nemendurnir lægju á netinu 

í staðinn fyrir að læra, sem tímaþjófur en ég menn hafa 

aðgang að síma og og menn geta skrifað bréf og ég held 

að það sé ákaflega erfitt að eða svona ekki mikil hætta á 

glæpsamlegri starfsemi í gegnum netið þó að menn 

hefðu aðgang að, hefðu aukið netaðgengi.   

 

Þátttakendur voru einnig þeirrar skoðunar að jafnvel þó fangar ætluðu sér að 

misnota netaðgang þá væri ekki ástæða til að hafa verulegar áhyggjur af því. Í 

þessu samhengi segir Jóhann: 

 

 það er hægt að misnota internetið, það er hægt líka að 

loka með allskonar síðum og hefta aðgang og lyklum 

og brandveggjum eða hvað þetta heitir eða þessum 

eldveggjum. 

 

Pétur sér þessi mál frá öðru sjónarhorni og telur að netið sé enginn „fear factor“. 

Hann telur að ekki sé ástæða til að hræðast misnotkun þrátt fyrir aukinn 

netaðgang: 

þetta hefur alltaf verið barátta við almenning, 

almenningur vill ekki að við höfum netið, segja að þar 

með séum við farnir að skipuleggja dóp og senda 

hótanir og annað svoleiðis, ef að menn ætla að hóta nú  

þá bara hringja þeir, ef menn ætla að skipuleggja 
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eitthvað þá er það bara gert á þann máta sem menn 

vilja. 

 

Ýmislegt bendir til að netaðgangur sé misjafn eftir því hvar afplánun fer fram. Þó 

virðast ekki vera til neinar reglur sem kveða á um þetta, liklegra má telja að þessi 

mismunun hafi orðið til út af vana eða einhverju slíku. Það kom einnig fram hjá 

þátttakendum að fangar hafa óskað eftir flutningi á milli fangelsa til að sækja í 

betri netaðgang. En auðvitað er slíkur flutningur ekki alltaf mögulegur.  

Náms-og starfsráðgjöf 

Það kemur fram að þegar náms- og starfsráðgjafi hóf störf á Litla-Hrauni haustið 

2008 var starfshlutfallið 100% og þá bar náms-og starfsráðgjafa að sinna föngum í 

öllum fangelsum. Í upphafi árs 2009 var starfshlutfallið skorið niður í 50% og eftir 

þá breytingu átti náms-og starfsráðgjafi eingöngu sinna föngum á Litla-Hrauni. Í 

byrjun árs 2010 var það svo aukið í 75% og nú ber  náms –og starfsráðgjafa að 

sinna öðrum fangelsum sem ríkið rekur. Um fyrirkomulag starfsins  segir Kristín 

Þóra: 

ég flýg norður og keyri á Kvíabryggju, það auðvitað 

segir sig sjálft að það er langmesta þjónustan hér á 

Litla-Hrauni, en ég er í sambandi við þá bæði í gegnum 

síma gegnum netið og svo fer ég, reyni ég að fara einu 

sinni í mánuði á Akureyri, ég fer hálfsmánaðarlega í 

Kópavoginn og hef stefnt að því að fara á sex vikna 

fresti á Kvíabryggju, en ég hef ekki náð því, núna sko, 

en þar ( Á Kvíabryggju) eru líka fáir í námi eins og er. 

 

Persónulegur stuðningur og eftirfylgni skiptir máli  sem eðlilega reynist erfiðara 

þegar náms-og starfsráðgjafi þarf að sinna svo mörgum einstaklingum. Þátttakendur 

höfðu áhyggjur af því að ekki væri hægt að sinna öllum eins vel og þörf er á. 

Kristín Þóra segir:  

þetta bara getur liðið of langur tími, sko þú, ef það líður 

heill mánuður á milli heimsókna þá geta þeir verið 

búnir að missa námið út úr höndunum á sér sko, án þess 
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að maður geti gripið inn í, það getur verið of seint ef 

það líður svona langt á milli. 

 

Þátttakendur höfðu ákveðnar skoðanir á því hvernig æskilegt er að fyrirkomulagið 

á starfi náms-og starfsráðgjafa í afplánun væri. Kristín Þóra segir:   

ég mundi vilja sjá að það væri námsráðgjafi sem héldi 

utan um heildar náms-og starfsráðgjöfina í fangelsum á 

Íslandi en síðan værum við með námsráðgjafa á 

hverjum stað til að þeir fái betri þjónustu þannig að því 

leytinu til myndi ég vilja sjá það en ég held einmitt til 

þess að fá ákveðna heildarmynd en það er mikið starf 

sko.  

Í ljósi reynslunnar voru þátttakendur þeirrar skoðunar að það væri æskilegt að 

hafa náms-og starfsráðgjafa sem hefði yfirumsjón með öllum fangelsum. Með því 

móti væri hægt að hafa betri yfirsýn yfir stöðu mála og einfaldara að grípa inn í ef 

þörf krefst. Þórunn segir: 

já ég hérna eins og ég sagði áðan sko þá fannst mér það 

hérna koma vel út að það væri náms-og starfsráðgjafi 

starfandi sem hittir fólkið reglulega og ég held að það 

sé alveg nauðsynlegt, líka til þess að hjálpa þeim að 

fóta sér leið, sko ef þú gerir þetta þá getur þú farið í 

þetta. 

 

Það kemur einnig fram að ákveðinn hópur fanga reynist erfiðari en aðrir. Erfitt er 

að ná til þeirra og þeir nýta sér takmarkað þá þjónustu sem í boði er. Í ljósi þess 

hve mikilvægt er að nýta afplánun til uppbyggingar er áríðandi að ná til þess hóps 

og  finna líklega ástæðu þess að þeir svara ekki þjónustu.  Jóhann kemur inn á 

mikilvægi þess að reyna að virkja sem flesta til náms og telur að náms-og 

starfsráðgjafi geti reynst vel í því :  

 

Vandamálið við nám í fangelsi í dag er það kannski 

fyrst og fremst að þeir sem að ekkert kunna og ekkert 

hafa lært, þeir melda sig ekki hjá kennaranum, við 
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höfum verið að reyna að tala um það við hana(náms-og 

starfsráðgjafa) um að hún gæti haft  t.d. það hlutverk að 

ná í menn í staðinn fyrir bara að bíða eftir að þeir segi 

hæ, mig langar til að fara í ensku, spænsku eða 

stærðfræði , vegna þess að sá sem ekki kann að lesa, 

hann er yfirleitt ekkert að flíka því. 

 

Eins og fram hefur komið virðast margir fangar hafa upplifað neikvæða reynslu af 

skólakerfinu. Það er því mikilvægt að þeir upplifi jákvæða reynslu af skólakerfinu 

og þá skiptir stuðningur og hvatning miklu máli. Að fá nauðsynlegan stuðning og 

hvatningu til náms hefur mikið um það að segja hvort þeir haldast í náminu. Eða 

eins og Kristín Þóra segir: 

 

Og þeir koma hér oft sko til að láta mig vita ýmist 

glaðir eða svekktir sko að láta mig vita hvernig gekk í 

prófinu og það skiptir máli fyrir okkur öll að vita af 

einhverjum sem að hefur áhuga á því og er að fylgjast 

með því og finnst skipta máli hvernig gengur en þeir 

tala líka um það að þeim finnst sko gott að geta haft 

einhvern til að hjálpa sko.  

 

Það kemur fram að mikill tími náms-og starsfráðgjafa í afplánun fer í 

persónulegan stuðning í tengslum við nám fanga. Stuðningur við nám er 

mikilvægur og sér í lagi hjá þeim sem hafa litla trú á eigin getu í námi og 

eiga jafnvel við einhverja námserfiðleika að stríða. Kristín Þóra er þeirrar 

skoðunar að persónulegur stuðningur skipti mikli máli:  

Ég hef verið mikið með bara persónuleg viðtöl og 

svona kannski hvatningarviðtöl getum við kallað það, 

reynt að styðja við bakið á þeim og það koma tímabil 

þar sem þeir eru að gefast upp og það koma upp erfiðar 

aðstæður, hérna hjá þeim og að vera fangi og bara að 

höndla það og ýmislegt svona sem upp á kemur í þeirra 
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lífi, þannig að það er oft svona geta komið erfiðir tímar 

og þá getur það skipt dálitlu máli að hjálpa þeim að 

komast, ef þeir hafa dregist afur úr að hjálpa þeim að 

komast á sporið aftur og bara ákveðinn stuðningur og 

námstækni og annað. 

 

Pétur talar um það aðhald og stuðning sem þeir fá hjá námsráðgjafa á staðnum.  Í 

samtali við hann kemur fram að fangi á Kvíabryggju sem stundaði fjarnám við 

háskóla sé hættur. Um það segir Pétur : 

 

ég grennslaðist aðeins fyrir um hvers vegna hann hætti 

og það var vegna, það var allt þetta frjálsræði þegar 

menn fara úr þessu fastmótaða umhverfi hér þar sem er 

bara ákveðinn rútína sem að virkar mjög vel fyrir skóla 

svo fara þeir í þetta opna umhverfi þar sem að er enginn 

eftirfylgni enginn þrýstingur bara algerlega þér í 

sjálfsvald sett hvernig námsframvindan er þá bara 

virkar það bara á suma sem letjandi, þeir hafa ekki 

sjálfsagann í það eða hvað það er. 

 

Fangahópurinn samanstendur af einstaklingum á ólíkum aldri, með ólíkan 

bakgrunn og ekki síst með mismunandi menntun. Því er mikilvægt að 

fagmanneskja sé til staðar til að meta námsstöðu þeirra sem hafa hug á að stunda 

nám. Til að auka líkur á því að fangi stundi nám sitt vel og nái góðum árangri þarf 

námið að hæfa getu og áhugasviði hvers og eins. Að náms-og starfsráðgjafi greini 

þarfir þeirra og finni nám sem hæfir getu þeirra og áhugasviði. Í viðtölunum er 

mikið rætt um mikilvægi náms-og starfsráðgjafar í afplánun. Þórunn segir að það 

skipti miklu máli að: 

 

 hjálpa þeim að finna áhugasviðið sitt og þannig að þeir 

sjái meiri tilgang með náminu og geti þegar það kemur 

út, geti þá farið einhverja beina leið því þá vita þeir 

hvernig þeir eiga að haga sínum framtíðarplönum en 
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koma ekki út og vita ekki neitt af því að þetta skólakerfi  

er orðið mjög flókið, framhaldsskólakerfi og ég held að 

það liggi fyrst og fremst í því  að bara að fólkið er 

upplýstara, kannski bæði um sjálfan sig og hvað því 

stendur til boða. 

 

Mikilvægi náms-og starfsráðgjafar í afplánun kemur einnig fram hjá Kristínu Þóru 

þegar hún segir:   

 

Ég held að þetta skipti miklu máli sko að hafa 

námsráðgjöf, bara þetta að og þeir tala líka um t.d. það 

sem þeir hafa talað um við mig er að þeim finnst gott að 

geta komið og rætt sín mál og svona að fá aðstoð við að 

ná upp ef þeir hafa misst úr og annað slíkt og svona 

þennan stuðning ég hvet þá áfram og ég spyr þá hvernig 

gengur og þeim finnst það gott að vita að það er einhver 

sem er að spá í hvernig gekk þér í prófinu? já ég held 

það að það sé mjög mikilvægt að þeir hafi aðgang að 

náms-og starfsráðgjöf. 

 

Hjá Pétri kemur fram að hann hefur nýtt sér mikið þjónustu náms-og 

starfsráðgjafa og telur mikilvægt að hún sé til staðar. Hann segir: 

 

þannig að hún (námsráðgjafi) svona greiddi götu mína 

hvað hægt væri að gera af því að ég geri mér kannski 

ekki beint grein fyrir hvaða úrval er af kúrsum á hvaða 

tíma, í öðru lagi greiddi hún (námsráðgjafi) götu mína 

gagnvart  skólanum því það þarf að fá leyfi kennara 

ekki bara skólastjóra og deildarstjóra og hvað þetta 

heitir nú í FSu, heldur þurfa kennarar að samþykkja 

mig sem nemenda. 

 

Pétur bætir við: 
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......já hún (námsráðgjafi) hefur unnið gríðarlegt starf á 

mörgum sviðum, þannig að já ég get fullyrt það....  

 

En það kemur einnig fram að það eru fleiri sem átta sig á mikilvægi þess að fangar 

fái náms-og starfsráðgöf. Kristín Þóra segir: 

 

ég hef orðið vör við mikla jákvæðni  gagnvart þessu 

starfi mínu, bæði finnst mér skjólstæðingarnir ofsalega 

ánægðir og bara kunna að meta þetta og eins 

náttúrulega yfirmenn og ég hef fengið alveg rosalega  

stuðning og meira segja eins og frá 

menntamálaráðuneytinu þannig að maður heyrir alveg 

að fólk er alveg að átta sig á þessu mikilvægi .  

 

Að hafa aðgang að náms-og starfsráðgjafa í fangelsi getur haft mikið að segja um 

árangur fanga í námi. Ingólfur telur að mikilvægi náms-og starfsráðgjafar í 

afplánun sýni sig kannski best í því að fleiri hafa verið skráðir í nám og fleiri 

námseiningum verið lokið á Litla-Hrauni eftir að náms-og starfsráðgjafi hóf þar 

störf. Um það segir hann: 

 

Nemendur haldast í víð betur við nám finnst mér líka 

eigum við ekki að segja að það sé orðið erfiðara fyrir þá 

að flosna upp úr náminu heldur en var áður það er 

svona reynt að sjá til þess að það sé erfiðara fyrir þá að 

flosna upp. 

Kristín Þóra hefur sömu skoðun á þessu, hún segir: 

 

 Já mér finnst það, það er bara mjög góð þátttaka í námi  

og þeir eru að halda það út, námið, að ljúka, margir  

eru að ná mjög góðum tökum  á námi hérna. 

 

Þátttakendur eru sammála um að starf náms-og starfsráðgjafa sé mikilvægur þáttur 

í því uppbyggingu sem æskilegt er að fari fram meðan á afplánun stendur. Á fundi 
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með félagi fanga, Afstöðu kom fram að þeir væru mjög ánægðir. „Núna förum við 

ekki  bara í það sem er í boði án umhugsunar heldur aðstoðar hún (náms-og 

starfsráðgjafi) okkur að finna nám við hæfi og metur svo möguleika á þvi að 

komast í það nám“  Þeim finnst skipta miklu máli að stunda nám sem þeir hafa 

virkilegan áhuga á.  Það kemur fram að Pétur er ánægður með það að geta nýtt sér 

þjónustu náms-og starfsráðgjafa og telur að staða sín í dag væri öðruvísi ef svo 

væri ekki. Um það segir hann: 

 

Ég væri ekki í rafmagnsfræði, því ég þekki það af eigin 

raun að ég hef reynt að komast inn í kerfið í gegnum 

kennara og það og það er bara ekki sami hvati hjá þeim 

aðilum til þess að hleypa manni inn, ég væri ekki að 

skoða háskólanám vegna þess að það er enginn hvati 

eða frumkvæði fyrir slíku hér,  ég væri kannski í 

einhverjum spænskukúrs eða eitthvað svona kjánalegt 

sko; svona gutl ja það væri allavega ekki að samræmast 

þeim markmiðum sem ég hef sett mér í námi.  

 

Og hann heldur áfram að segja frá því sem  honum finnst skipta máli í þessu 

sambandi:  

það er ágætt að hafa málsvara gagnvart skólakerfinu 

sem við teljum okkur ekki hafa haft áður –þetta skiptir 

öllu máli. 
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Umræður 
 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að mikilvægt sé að einstaklingur í 

afplánun hafi aðgang að náms- og starfsráðgjafa. Þar kemur fram að gildi náms í 

afplánun sé mikið. Að geta aukið við menntun sína getur styrkt stöðu einstaklings 

og auðveldað aðlögun að samfélagi að lokinni afplánun. Nokkrir þættir hafa 

takmarkandi áhrif á nám í afplánun. Námsframboð virðist ekki í samræmi við 

þarfir og má þar nefna skort á verklegu námi. Lítill netaðgangur fækkar 

námsmöguleikum og takmarkaðir möguleikar eru á  námi að loknu stúdentsprófi. 

Gildi náms-og starfsráðgjafar í afplánun kemur fram í því að mikilvægt er að 

fangar fái upplýsingar um námsmöguleika og ráðgjöf við val á námi. Námslegur 

og persónulegur stuðningur skiptir einnig miklu máli eigi námi að ljúka með 

fullnægjandi árangri. Niðurstöður rannsóknarinnar voru að mestu í samræmi við 

það sem ég átti von á. Þó kom á óvart hversu lítið framboð er á námi í fangelsi og 

einnig sá takmarkaði netaðgangur sem fangar hafa.  

 Niðurstöður rannsókna hafa bent til þess að meiri líkur á ítrekun afbrota 

séu hjá þeim með minnstu menntunina (Bogi Ragnarsson og Helgi Gunnlaugsson, 

2007; Margrét Sæmundsdóttir, 2003). Þetta er í samræmi við kenningar sem telja 

að bætt staða einstaklings dragi úr líkum á afbrotum (Hagan, 1987). Því er 

æskilegt að leggja áherslu á aukna menntun. Í rannsókninni kemur fram að 

algengt sé að fangar hafi neikvæða reynslu af skólastarfi og takmarkaða trú á eigin 

getu í námi. Það er því ákveðinn hópur fanga í afplánun sem erfitt er að fá til 

stunda nám. Það má því draga þá ályktun að þeir hefðu lítið frumkvæði til að hefja 

nám án hvatningar og stuðnings. 

 Rannsóknir einnig hafa sýnt að nokkuð stór hópur fanga á við 

námserfiðleika að stríða (Bogi Ragnarsson og Helgi Gunnlaugsson, 2007). Sá 

hópur þarfnast úrræða og náms við hæfi. Því má telja að þörf sé á kennslu á 

grunnskólastigi og sérkennslu. Markviss náms- og starfsráðgjöf er skilgreind sem 

persónuleg leiðsögn við nemendur um nám, leiðsögn vegna námserfiðleika  og 

vegna persónulegra vandamála sem tengjast náminu (Menntamálaráðuneytið, 
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1991). Í tillögum nefndar um menntunarmál fanga kemur skýrt fram mikilvægi 

betrunar í afplánun. Nefndin leggur til að greiðslur til fanga í námi verði 

endurskoðaðar með það að markmiði að hvetja fanga til náms 

(Menntamálaráðuneytið, 2008). Það hefur nú verið gert og fá fangar sömu laun 

fyrir að vera í fullu námi og að vinna í afplánun. Fangi sem stundar nám eða hefur 

lokið námi, hefur að einhverju að stefna að lokinni afplánun og er því síður 

líklegur til að brjóta af sér aftur. Í niðurstöðum rannsóknar um nám fanga kemur 

fram að um 30% fanga telja nám í fangelsi vera mikilvægt til að koma í veg fyrir 

að þeir fremdu afbrot að lokinni afplánun (Bogi Ragnarsson og Helgi 

Gunnlaugsson, 2007). Svipaðar niðurstöður má finna í rannsókn á þáttum sem 

móta viðhorf fanga til menntunar. Þar benda niðurstöður til þess að námið hafi 

haft jákvæð áhrif á líf þeirra eftir að þeir luku afplánun en einnig létt þeim lífið á 

meðan á afplánun stóð (Aðalheiður Dröfn Eggertsdóttir, 2006).    

 Fram kemur í rannsókninni að mjög takmarkað framboð hefur einnig 

verið á verklegu námi sem er miður. Er það vegna skorts á fjármagni en að 

einhverju leyti er það líka vegna aðstöðuleysis. Komið hefur fram að algengt er að 

sá hópur sem situr í afplánun eigi við námserfiðleika að stríða. Það má því telja að 

verklegt nám myndi henta þeim hópi betur en hefðbundið nám til stúdentsprófs. 

Einnig er æskilegt er að nám í fangelsi endurspegli námið í þjóðfélaginu. Með því 

móti nýtist það best. Það er þó ljóst að það getur reynst erfitt og ómögulegt er að 

vera með sambærilegt námsframboð og er í boði í samfélaginu. Eitt að því sem 

skiptir máli í því  sambandi er netaðgangur. Í dag hafa fangar mjög takmarkaðan 

netaðgang sem hefur hamlandi áhrif á nám. Ljóst er að með auknum netaðgangi 

opnast fleiri möguleikar til náms og föngum er gert mun auðveldara með að 

stunda nám. Með netaðgangi aukast möguleikar á að sækja námsefni og gögn  og 

einnig bætir það möguleika á að stunda fjarnám. Möguleiki á að stunda fjarnám 

fjölgar námstækifærum og eykur þar með líkur á að nemandi finni nám við sitt 

hæfi. Þetta er í samræmi við hugmyndir nefndar um stefnumótun í 

menntunarmálum fanga. Þar kemur fram að erfitt sé að stunda nám í dag án 

nettengingar og að fangi sem hefur góða kunnáttu í upplýsingatækni sé betur 

undirbúinn undir líf að lokinni afplánun (Menntamálaráðuneytið, 2008).  

 Fram kom að aðgangur að námi er misjafn eftir skólastigum og tegundum 

náms. Gott framboð er á námi til stúdentsprófs en að því loknu hafa fangar ekki 
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mikla möguleika til framhaldsnáms á háskólastigi. Í ákveðna skóla eru mjög há 

skólagjöld og algengt er að fangar séu búnir að fyrirgera rétti sínum til námsláns.  

Mætingarskylda er ákveðin fög og jafnvel einhver mætingarskylda í öll fög og 

lítið framboð á fjarnámi á háskólastigi. Hægt er að sækja um leyfi til að sækja 

tíma í skóla utan fangelsis að uppfylltum ákveðnum skilyrðum og fer það eftir 

lengd dóms og fleiri þáttum. Takmarkaður netaðgangur kemur sér einnig mjög illa 

fyrir nemanda í háskólanámi og gerir það illmögulegt að stunda fjarnám. Það 

getur virkað letjandi að hafa lítinn eða engan aðgang að námi að loknu 

stúdentsprófi og jafnvel dregið úr hvatningu til að stunda nám til stúdentsprófs. 

Skiptar skoðanir eru á því hve mikið nám skuli vera í boði í afplánun og hver eigi 

að greiða námskostnað. En eigi að leggja áherslu á betrunarþáttinn þarf að auka 

möguleika á námi á háskólastigi. Námi sem er lokið með prófgráðu eykur 

möguleika á betra starfi að lokinni afplánun. Því má segja að hvatningin til að 

stunda nám felist í mikilvægi námsins, vilja til að stunda nám og þeirri löngun að 

vera betur settur að lokinni afplánun (Nordic Prison Population, 2009).  

 Brottfall úr námi í afplánun hefur verið mikið og margar skýringar á því 

(Bogi Ragnarsson og Helgi Gunnlaugsson, 2007). Eitt af því sem veldur 

vandræðum og eykur brottfall úr námi er þegar afplánun hefst eða henni lýkur á 

miðri námsönn. Að því leytinu til væri æskilegra að námið  væri skipulagt í styttri 

lotum þegar hægt er að koma því við. Með því móti má draga úr líkum á brottfalli. 

Brottfall úr námi verður einnig þegar fangar eru fluttir á milli fangelsa. Eins og 

fram kom er algengt að fangar hafi neikvæða reynslu af skólastarfi og því litla trú 

á eigin getu í námi. Þeir þurfa því að stuðningi og hvatningu að halda til að stunda 

nám í afplánun. Í Finnlandi er algengt að náms-og starfsráðgjafi starfi í fangelsi. 

Þá vinnur náms-og starfsráðgjafi með fanga að gerð námsáætlunar og  sér um 

samstarf milli fangelsis og viðeigandi menntastofnunar. Brottfall úr námi í 

afplánun í Finnlandi er lítið og er það mjög athyglisvert. Tölur frá árinu 2007 sýna 

að 93% þeirra sem skráðir voru í nám, verknám eða starfsþjálfun luku því með 

fullnægjandi árangri en einungis 3% náðu ekki fullnægjandi árangri og 4% hættu 

námi (Nordic Prison Population, 2009).  

 Í niðurstöðu íslenskrar rannsóknar um nám fanga kemur fram að brottfall 

úr námi í afplánun er um 50% sem er nokkuð mikið (Bogi Ragnarsson og Helgi 

Gunnlaugsson, 2007). Eftir að náms-og starfsráðgjafi hóf störf á Litla-Hrauni luku 
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38 fangar námi og hafa aldrei svo margir lokið einingum á einni önn (Ingis 

Ingason, 2009). Telja má líklegt að hægt sé að draga úr því brottfalli með 

samræmdum reglum um nám fanga og aðgengi að náms-og starfsráðgjafa sem 

hefur umsjón með námi í afplánun. 

Eins og fram hefur komið er algengt að fangar hafi litla menntun og 

starfsreynslu.  Það er því mikilvægt að við skipulag betrunar í afplánun sé lögð 

áhersla á mikilvægi starfsins í lifi einstaklings. Það hafa ekki allir sama aðgang að 

störfum og sú mismunun getur stafað af félagslegri stöðu og fleiri þáttum 

(Blustein, 2006). Í betrun þarf því að leggja áherslu á að skipuleggja starfsferil. 

Að móta og skipuleggja starfsferil felur í sér meira en ákvörðun um starf, það 

tengist gildum einstaklingsins og hefur áhrif á líf hans (Savickas, 1997).   

Æskilegt er að fangar geti skipulagt væntanlegan starfsferil sinn með tilliti til  

áhuga, gilda og hæfni og ekki síður möguleika á vinnumarkaði (Vernick og 

Reardon,  2001). Við skipulag náms-og starfsáætlunar fyrir fanga er mikilvægt að 

taka tillit til sérstakra aðstæðna þeirra.  Það þarf einnig að taka tillit til þess að 

afplánunin takmarkar að einhverju leyti þá möguleika sem þeir hafa á að afla sér 

starfsreynslu og að stunda nám. Það er mikilvægt að endurhæfing fanga byggi á 

góðu samstarfi þeirra fagaðila sem æskilegt má telja að komi að endurhæfingunni. 

Áhersla á starfsendurhæfingu og mótun starfsferils þarf að öðlast viðurkenningu 

sem mikilvægur þáttur í því að draga úr líkum á ítrekun afbrota. 

Starfsendurhæfing í afplánun á að vera hluti af námi, starfsfræðslu og 

undirbúningi undir þáttöku í samfélaginu á nýjan leik. Sem þáttur í markvissri 

endurhæfingaráætlun skilar hún bestum árangri.  

Í rannsókn á menntun fanga  kemur fram að um 45% þátttakenda telja að 

námið hafi mikla þýðingu fyrir þá því það auðveldi þeim að fá vinnu að lokinni 

afplánun og meira en helmingur fanga lítur  á nám innan fangelsisins sem 

undirbúning að frekara námi (Bogi Ragnarsson og Helgi Gunnlaugsson, 2007). 

Niðurstöður rannsókna sýna að fyrrverandi fangar sem hafa tekið þátt í námskeiði 

sem felur í sér starfsendurhæfingu af einhverju tagi eiga síður á hættu að lenda 

aftur í fangelsi en þeir sem ekki ljúka slíku námskeiði (Schafft, 2002).  

Rannsóknir gefa einnig til kynna að náms-og starfsráðgjöf/starfsfræðsla í 

afplánun dragi úr ítrekunartíðni og auki líkur á velgengni að lokinni afplánun 

(Nordic Prison Education, 2009; Vernick og Reardon, 2001). 
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 Í lögum og reglugerðum varðandi málefni fanga kemur skýrt fram að það 

er vilji stjórnvalda að fangar fái þá endurhæfingu sem líkleg er til að styrkja stöðu 

þeirra að lokinni afplánun og draga með því móti úr líkum á ítrekun afbrota. Er 

það einnig í samræmi við þær hugmyndir sem nefnd um menntunamál fanga lagði 

til en þar eru settar fram hugmyndir um þá þjónustu sem mikilvægt er að fangar 

hafa aðgang  að með það að markmiði að þeir finni nám og/eða starf við hæfi 

(Menntamálaráðuneytið, 2008).  

 Kostnaður við menntun og þjálfun fanga er lítið brot af heildarkostnaði við 

afplánun fanga (Nordic Prison Education, 2009). Það má því segja að frá 

efnahagslegu sjónarmiði sé hagkvæmara að fjárfesta í námi og betrun fanga og 

auka með því móti líkur á betri aðlögun að samfélaginu að lokinni afplánun. 

Fangar virðast hafa mun minni menntun og starfsreynslu en almennt gerist (Bogi 

Ragnarsson og Helgi Gunnlaugsson, 2007; Nordic Prison Population, 2009). 

Niðurstöður rannsókna virðast benda til þess að ítrekunartíðni afbrota sé hæst hjá 

þeim hópi fanga sem hefur minnstu menntunina (Vernick og Reardon, 2001). Það 

er ljóst að  fangar hafa því mikla þörf fyrir að styrkja stöðu sína til að koma í veg 

fyrir ítrekun afbrota. Í markvissri náms-og starfsráðgjöf er lögð áhersla á  að 

einstaklingur setji sér markmið í námi og starfi og þekki þá möguleika sem honum 

standa til boða. Náms- og starfsráðgjöf eykur líkur á að ákvörðun um nám sé tekin  

að vel athuguðu máli og hæfi áhuga og getu einstaklingsins. Þegar ákvörðun um 

nám og starf er tekin að vel íhuguðu máli eru meiri líkur á velferð einstaklings í 

námi og starfi.  

 Í rannsókninni var talað við fanga sem hefur nýtt sér þjónustu náms-og 

starfsráðgjafa í afplánun ásamt því að tala við fagfólk sem starfar að málefnum 

fanga. Fangar er viðkvæmur hópur sem erfitt getur verið að nálgast og  með því að 

tala við fagfólk sem starfar að málefnum fanga fékk ég góða heildarsýn á 

viðfangsefnið frá ólíku sjónarhorni. Þetta viðfangsefni hefur ekki verið mikið 

rannsakað og stutt er síðan náms-og starfsráðgjafi hóf störf í fangelsi hér á landi. 

Það var því mjög áhugavert að framkvæma rannsóknina og eftir standa 

upplýsingar sem geta nýst við frekari uppbyggingu á starfi náms-og starfsráðgjafa 

í fangelsi. Það er samdóma álit þeirra sem til málaflokksins þekkja að náms-og 

starfsráðgjafi sé mikilvægur fagaðili í því betrunarferli sem æskilegt er að fari 

fram í afplánun eigi að draga úr líkum á ítrekum brota.  
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