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Formáli 

Ritgerð þessi heitir ,,Nám er besta betrunin” - Fræðslustarf í fangelsum 
og er metin til 60 ECTS eininga af 120 ECTS eininga meistaranámi í 
Uppeldis- og menntunarfræðum, með áherslu á Fræðslustarf og stjórnun, 
við menntavísindasvið Háskóla Íslands. Námsleið þessi nefnist í dag 
Leiðtogar, nýsköpun og stjórnun. Leiðbeinandi við ritgerðina var Dr. 
Guðný Guðbjörnsdóttir og kann ég henni bestu þakkir fyrir góðar 
ráðleggingar, leiðsögn og stuðning. Það voru margir sem komu að þessu 
verkefni og þakka ég öllum fyrir sinn hlut. Viðmælendum öllum er ég 
afar þakklát fyrir þátttöku, gott samstarf og sérstaklega fyrir að veita mér 
innsýn í líf sitt og aðstæður og traust til að fara með þær upplýsingar sem 
þeir veittu mér. Án þeirra hefði þetta verkefni ekki orðið til og tel ég mig 
hafa lært ótal margt af þeim sem engar bækur hefðu getað kennt mér. 
Þannig upplifði ég mig oft sem nemanda á skólabekk á meðan ég hlýddi á 
þeirra reynslu í gegnum lífið. Þakka ég þeim af mikilli einlægni fyrir að 
deila með mér á hreinskilinn hátt lífsreynslu sinni. Hvar sem ég kom að, í 
tengslum við þetta verkefni, var mér í hvívetna vel tekið og fékk ég hlýjar 
og góðar móttökur að öllu leyti, hvort sem það voru fangar, fangaverðir, 
stjórnendur eða annað starfsfólk sem tók á móti mér. Mestum tíma í 
gagnasöfnun á þessu tímabili varði ég á Litla-Hrauni. Því langar mig 
sérstaklega til að þakka þeim sem tóku á móti mér við skólann á Litla-
Hrauni, þeim Ingis Ingasyni sem gegnir stöðu kennslustjóra og Önnu 
Fríðu Bjarnadóttur náms- og starfsráðgjafa, ásamt öllum þeim kennurum 
og öðrum nemendum sem voru tilbúnir til að leyfa mér að fylgjast með 
kennslustundum á þessu tæplega tveggja ára tímabili. Að lokum vil ég 
þakka eiginmanni mínum Hallgrími Halldórssyni fyrir dyggan stuðning 
og aðstoð. Einnig vil ég þakka Jóhönnu B. Briem fyrir yfirlestur og 
gagnlegar ábendingar, Írisi K. Andrésdóttur fyrir lán á tæknilegum búnaði 
og Guðnýju Á. Snorradóttur fyrir innblástur. Móður minni Sigurlaugu 
Jónsdóttur þakka ég fyrir stöðuga hvatningu. Sigríði systur minni vil ég 
þakka aðstoðina og einnig fjölskyldu minni allri fyrir góðan stuðning yfir 
það tímabil sem rannsóknin og ritgerðarskrif hafa staðið.  

Ritgerðarskrif fóru fram á tímabilinu frá júní 2009 fram í ágúst 2010 
en gagnaöflun hófst í september 2008 og stóð fram í júní 2010 þegar 
síðustu viðtöl voru tekin. Því spannar heildarvinna að baki verkefnisins 
tveggja ára tímabil. 
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Útdráttur 

Ritgerð þessi greinir frá niðurstöðum langtímarannsóknar á mikilvægi 
náms fyrir betrun, líðan fanga og afbrotahegðun að fangelsisvist lokinni. 
Markmið rannsóknarinnar var að fá að kynnast upplifun og reynslu fanga 
af námi innan veggja fangelsis og varpa þannig ljósi á menntun sem 
betrun. Einnig var markmið að öðlast sýn á það hvort nám drægi úr líkum 
á afbrotahegðun að fangelsisvist lokinni. Ritgerðin byggir á niðurstöðum 
eigindlegrar rannsóknar sem unnin var á árunum 2008-2010. Þátttakendur 
í rannsókninni voru alls 15, en lykilþátttakendur voru 8 fangar sem fylgt 
var eftir í langtímarannsókn og stunduðu þeir allir nám í afplánun á Litla-
Hrauni í upphafi gagnasöfnunarinnar. Til samanburðar voru einnig tekin 
viðtöl við námsmenn í öðrum fangelsum landsins. Niðurstöður 
rannsóknarinnar eru fjölbreyttar en bera þó allar með sér að skólaganga er 
föngum mikilvæg, óháð hindrunum í námi. Langtímaniðurstöður benda 
til að námsárangur, andleg líðan, sjálfsmynd, trú á eigin getu og 
edrúmennska haldist í hendur. Láti einn þáttur undan síga þá hefur það 
neikvæð áhrif á aðra tengda þætti. Rannsóknir hafa sýnt fram á að nám í 
afplánun geti dregið úr afbrotahegðun og því fylgjandi endurkomu í 
fangelsi. Sýn viðmælenda á mögulega afbrotahegðun þeirra að 
fangelsisvist lokinni var misjöfn og að miklu leyti háð námsgengi. Þegar 
vel gekk í námi var viðhorf til jákvæðrar hegðunar ríkjandi og svo öfugt. 
Við lok rannsóknar var viðhorf til afbrotahegðunar utan fangelsisveggja 
jákvætt meðal rúmlega helmings  hópsins, í þeim skilningi að láta ekki af 
hegðun sem hugsanlega gæti leitt aftur til fangelsisvistar. Fimm megin 
lærdómar hafa verið dregnir fram. Talið er mikilvægt að finna hugakinu 
betrun stað í lögum, til að styrkja stöðu uppbyggilegs starfs í fangelsum. 
Huga þarf að námsúrræði fyrir fanga sem hafa ekki lokið grunnskólanámi 
og glíma við námsörðugleika, sem miðar að því að sporna gegn 
brotthvarfi úr námi í afplánun. Föngum er tryggður réttur til náms 
samkvæmt íslenskum lögum, en skýrari aðkomu menntamálayfirvalda að 
þessum málaflokki virðist vanta. Huga þyrfti að gerð námskrár ásamt 
heildstæðri stefnumótun um fræðslumál í öllum fangelsum landsins. 
Mikilvægt er að einstaklingum sem hafa stundað nám í afplánun sé áfram 
tryggt aðgengi að námi þegar út er komið. Slíkt myndi styrkja það nám 
sem fór fram í afplánun, ásamt því að unnið væri gegn líkum á 
endurkomuhegðun. Trú fanga á mikilvægi menntunar og vægi náms til að 
sporna gegn afbrotahegðun að afplánun lokinni, hélst í hendur við 
námsgengi. Því er mikilvægt að föngum sé tryggt aðgengi að námi sem 
miðar að þörfum þeirra til að ýta undir jákvæðan námsárangur. Þannig 
byggjum við betra samfélag með öflugri einstaklingum. 
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Abstract 

The rehabilitation benefits of education – Prison Education 

This master’s thesis presents results from a longitudinal research on the 
correctional benefits of education, for prisoner’s feelings and to reduced 
recidivism. The aim of this research was to gain an understanding of the 
prisoner’s experience of education and see if it reduced the probability of 
recidivism. Previous education history was also taken into account. This 
thesis is grounded in the findings of a qualitative study which was 
conducted from 2008 to 2010. There were in total 15 individuals that 
participated in the research but key participants were 8 prisoners who all 
were studying in the prison Litla-Hraun. For comparison purposes, 
interviews were also taken with students in the other prisons around the 
country. The results indicated different findings. All the prisoners stated 
that education is of importance to them, regardless of academic 
performance or learning difficulties. The longitudinal results indicate that 
educational success, mental health, self image, self-efficacy and 
abstaining from addictions are interrelated. If one of those factors fails, it 
will affect the others. Findings indicate that access to education in prisons 
can lower the risk of returning back to prison and that is why the students 
were asked what their future-plans involved, specifically regarding 
behavior that could indicate their recidivism. Future plans of the students 
were different during the study period and their educational performance 
seemed to matter. When things went well, probability for abstaining from 
behavior that could indicate their reicidivism, was high and vice versa. At 
the end of the study, more than half of the individuals stated that they 
would probably perform actions after prison time that could risk 
recidivism.  Research indicates that education is an important factor in 
prisoner’s self development and their opportunities to get a job after 
prison time. According to Icelandic laws, prisoners have the right to 
education, but a clearer policy from the education authorities is needed. A 
curriculum should be considered together with policy on education in all 
the prisons. It is of benefit for everyone, not only the individuals but also 
for society, that they will have been given a chance for self development 
through education. 
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1. Inngangur 

Þetta meistaraverkefni byggir á eigindlegri langtímarannsókn á mikilvægi 
náms fyrir betrun, líðan og afbrotahegðun fanga að fangelsisvist lokinni. 
Menntun og nám í samhengi við fræðslustarf í fangelsum eru því 
aðalviðfangsefni þessa verkefnis og mun öll umræða hér á eftir byggja á 
þessum hugtökum. Hugtökin sjálfsmynd og trú á eigin getu eru einnig 
nátengd viðfangsefni þessa verkefnis. Forsenda þess að hafa jákvæða eða 
mikla trú á eigin getu er að sjálfsmyndin sé sterk. Sterk sjálfsmynd er 
síðan forsenda uppbyggilegs náms (Gleitman, Fridlund og Reisberg, 
2004; Santrock, 2004). Einstaklingur með mikla trú á eigin getu er 
líklegri til að takast á við þær hindranir sem á vegi hans verða án þess að 
gefast upp og staldrar jafnvel nógu lengi við til að yfirstíga þær (Bandura, 
1986). Þessi tvö hugtök, það eru sjálfsmynd og trú á eigin getu, eru 
áberandi í viðtölum við viðmælendur. Ein ástæða þess að bjóða upp á 
nám sem betrun og uppbyggilegt starf er að styrkja þá seiglu sem 
einkennir trú á eigin getu, þegar stuðla á að sjálfsuppbyggingu 
einstaklingsins (Berger, 2005; Gibson, 2004; Santrock, 2004). Umræða 
tengd stimplunum var áberandi í viðtölum, og í því samhengi tengdu 
viðmælendur þá umræðu við jákvæð áhrif náms á neikvæðar stimplanir 
sem fylgja því að hafa dóm á bakinu. Þess vegna var ákveðið að leggja 
áherslu á þetta hugtak og farið verður yfir stimplunarkenningar hér á eftir 
þar sem afbrotafræðilegum bakgrunni verkefnisins verða gerð skil.  

Jákvæð áhrif náms í afplánun eru hér í forgrunni og erlendar 
rannsóknir sýna fram á að þeir fangar sem leggja stund á nám eru 
ólíklegri en aðrir fangar til að lenda aftur í afplánun. Þar með er menntun 
mikilvægur liður í því að draga úr ítrekunartíðni afbrota (Helgi 
Gunnlaugsson og Bogi Ragnarsson, 2007). Í þessu samhengi verður 
sérstaklega litið til framtíðarsýnar viðmælenda og hvernig þeir skilgreina 
markmið og tilgang með námi sínu. Það að hafa mótaða framtíðarsýn, 
skýr markmið og eitthvað til að stefna að er afar mikilvægur liður í 
þessari hugmyndafræði, til að auka líkur á árangri og sömuleiðis til að 
draga úr líkum á afbrotahegðun að afplánun lokinni (Hirschi, 1969). 

Gagnasöfnun hófst formlega haustið 2008 á Litla-Hrauni, en þá ræddi 
ég bæði við sérfræðinga sem annast utanumhald og stuðning við fræðslu í 
fangelsinu ásamt því að taka viðtöl við fanga sem stunduðu nám í 
afplánun á þeim tíma. Í upphafi var lögð áhersla á að fá að kynnast 
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reynslu fanga á skólabekk og skólaumhverfinu innan fangelsisins ásamt 
því að skilgreina þörfina fyrir frekari rannsóknir. Í kjölfarið skýrðust 
áherslur verkefnisins og í upphafi árs 2009 óskaði ég eftir þátttöku fanga 
sem á sama tíma stunduðu nám á Litla-Hrauni. Lykilþátttakendur urðu 
átta talsins og var þeim flestum fylgt eftir yfir eins og hálfs árs tímabil og 
er því hér um langtímarannsókn að ræða í þeim skilningi að tekin voru 
reglulega viðtöl við sömu viðmælendur yfir ákveðið tímabil. Viðtalslotur 
fóru fram haustið 2008, í upphafi árs 2009, vorið 2009, haustið 2009, í 
upphafi árs 2010 og að lokum í júní 2010. Viðtölin voru miðuð við 
annakerfi skólanna, það er í upphafi eða lok anna eftir að upplýsingar um 
námsárangur lágu fyrir svo auðveldara væri að bera saman árangur yfir 
tíma. Ekki skipti máli hvort viðmælendur hættu námi á tímabilinu, þeim 
var engu að síður fylgt eftir yfir tíma og fékkst þá ekki síður mikilvægur 
samanburður, til dæmis á líðan og framtíðarsýn. Flestir viðmælendur 
stunduðu nám sitt við skólann á Litla-Hrauni og er námið skipulagt í 
gegnum Fjölbrautaskóla Suðurlands á Selfossi. Annað nám sem föngum á 
Litla-Hrauni býðst að stunda er fjarnám við aðra framhaldsskóla eða 
skóla á háskólastigi, þar sem nemendur notast við netaðgengi í tölvuveri 
skólans. 

Engin áhersla var lögð á fyrir hvað viðmælendur afplánuðu dóm eða 
hvers vegna þeir sætu í afplánun og því var ekki spurt sérstaklega út í það 
í rannsókninni. Saga um neyslu og fíkn var í mörgum tilfellum stór hluti 
af lífi viðmælenda. Hér verður því sagt frá hvernig námsferill þeirra hélst 
í hendur við neyslusögu, en gengi í námi virtist hafa sterk tengsl við 
mótun framtíðarsýnar. Þessu verkefni var snemma gefið vinnuheitið: 
,,Nám er besta betrunin” en það hefur  svo haldist óbreytt með tímanum. 
Heitið er bein tilvitnun í orð nokkurra viðmælenda ásamt því að felast 
með óbeinum hætti í orðum annarra. Því til viðbótar lýsa þau kjarna 
viðfangsefnisins afar vel.  

 

1.1 Tildrög rannsóknarinnar 

Áhugi minn á fræðslustarfi byggir á fyrra námi mínu, BA-námi í 
uppeldis- og menntunarfræði sem og núverandi meistaranámi í uppeldis- 
og menntunarfræðum, en það hef ég stundað með áherslu á fræðslustarf 
og stjórnun. Til viðbótar við áhuga minn á þessu námi, þá hef ég einnig 
mikinn áhuga á sálfræði, afbrotafræði og náms- og starfsráðgjöf. Þessum 
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áhuga hef ég öllum fundið farveg innan verkefnisins sem að sama skapi 
mótar verkefnið sjálft og val mitt á viðfangsefninu. Áhugi minn á 
námsframboði og aðgengi fanga að námi vaknaði í gegnum starf með 
Rauða krossinum, þar sem ég kynntist erfiðum aðstæðum nokkurra 
einstaklinga að afplánun lokinni. Það vakti athygli mína að þessir 
einstaklingar áttu það sameiginlegt að hafa ekki stundað neitt nám á 
meðan á afplánun stóð. Þannig vaknaði forvitni mín á því hvaða nám 
stæði föngum til boða og í kjölfarið varð til hugmyndin að þessu verkefni. 
Því má segja að áhugi minn á fræðslustarfi og menntun almennt hafi haft 
þau áhrif að mig langaði til að geta sagt eitthvað um menntun í fangelsum 
og á sama tíma leyfa rödd fanga að heyrast og koma sjónarmiðum þeirra 
og reynslu á framfæri.  

 

1.2 Mikilvægi rannsóknarinnar 

Menntun fanga og áhrif náms til betrunar er lítt skoðað rannsóknarsvið 
hérlendis sem ég tel mikilvægt að styrkja og efla með fjölbreyttum 
rannsóknum. Þess vegna valdi ég úr nokkrum hugmyndum með tilliti til 
þess hvað hafði verið rannsakað áður hérlendis og hvar núverandi þörf 
lægi. Eftir gagnlegar ábendingar úr mörgum áttum ákvað ég að eigindleg 
langtímarannsókn yrði fyrir valinu, en ekki var vitað til þess að 
langtímarannsókn hefði verið framkvæmd áður á þessu sviði með 
sambærilegum hætti. Því má ætla að hér sé um að ræða fyrstu 
langtímarannsóknina sem unnin er hérlendis á sviði menntamála í 
fangelsum. Hér er rætt um langtímarannsókn í þeim skilningi að átta 
viðmælendum var fylgt eftir í eitt og hálft ár og tekin voru um fimm 
viðtöl við hvern viðmælanda á tímabilinu. Kosturinn við 
langtímarannsókn er að það rannsóknarsnið veitir tækifæri til að fá að 
kynnast viðmælendum á dýpri hátt til lengri tíma, umfram dagsform 
þegar eitt viðtal fer fram. Þannig skilar raunverulegri saga sér af gengi, 
líðan og árangri viðmælenda yfir tíma, hvort sem er í námi, samskiptum 
við fjölskyldu eða lífinu innan veggja fangelsis. Þessi aðferð veitir einnig 
rannsakanda tækifæri á að öðlast betri skilning með tímanum á orðum 
viðmælenda og samhengi hluta úr fortíð og nútíð (Elmes, Kantowitz og 
Roediger III, 2003). Menntun og nám helst í hendur við hugtakið betrun 
en eitt af markmiðum þessa verkefnis er að styrkja vægi menntunar og 
fræðslustarfs í fangelsum í umræðu um betrun, ásamt því að festa 
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hugtakið sjálft í sessi. Ástæðan fyrir því er vöntun á hugtakinu innan 
íslenskra laga samanber umræðu hér á eftir þar sem lagarammi að baki 
fræðslustarfs í fangelsum verður kynntur. Eitt af skilyrðum þess að hægt 
verði að styrkja stoðir uppbyggilegs starfs innan fangelsanna enn frekar 
er að rekstur á því sviði sé stöðugur, meðal annars skólastarf og 
meðferðarúrræði, en þessi málaflokkur hefur átt undir högg að sækja 
fjárhagslega. 

 

1.3 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið verkefnisins og rannsóknarinnar í heild er að fá að kynnast 
upplifun og reynslu fanga af námi innan veggja fangelsis og varpa þannig 
ljósi á menntun sem betrun, ásamt því að fá að kynnast markmiðum og 
tilgangi þeirra með námi sínu. Það var einnig markmið að öðlast sýn á 
hvort nám drægi úr líkum á afbrotahegðun að fangelsisvist lokinni ásamt 
því að fá að kynnast fyrri skólareynslu viðmælenda og að geta borið 
saman upplifun viðmælenda í langtímarannsókn við upplifun og reynslu 
viðmælenda í samanburðarviðtölum. Einnig var markmið að fá að 
kynnast hvernig aðgengi að námi væri háttað að mati viðmælenda og 
varpa þannig ljósi á hvort aðgengi að námi væri mismunandi eftir 
fangelsum. 

Rannsóknarspurningarnar voru því mótaðar út frá ofangreindum 
markmiðum. Þær fjölluðu um upplifun og reynslu námsmanna af námi 
innan veggja fangelsis, áhrif fyrri reynslu af námi, markmið og tilgang 
fanga með námi sínu, framtíðarsýn þeirra og hvort nám drægi úr líkum á 
afbrotahegðun að fangelsisvist lokinni. Einnig hvernig upplifun og 
reynsla fanga af námi birtist í öðrum fangelsum. 

Markmið með verkefni eins og þessu er einnig að bæta einhverju nýju 
við þekkinguna sem fyrir er á sviðinu og er liður í því að tengja saman 
umræðu á sviði uppeldis- og menntunarfræði og afbrotafræði. 

 

1.4 Uppbygging ritgerðar 

Þessi meistararitgerð er unnin á sviði uppeldis- og menntunarfræða, 
afbrotafræða og sálarfræða og stuðst verður hér við kenningar úr þeim 
fræðum. Ritgerðin skiptist upp í fimm kafla með inngangi. Í öðrum kafla 
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er farið yfir fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar í fimm undirköflum 
ásamt því að helstu hugtök verkefnisins eru skilgreind. Þriðji kaflinn 
kallast Aðferð. Þar er greint frá markmiðum og rannsóknarspurningum, 
ástæðum að baki vali á viðfangsefni, rannsóknaraðferð, lýsingu á 
vettvangi og viðmælendum, framkvæmd og úrvinnslu gagna. Að lokum 
er farið yfir siðferðileg sjónarmið og aðgengi, því við 
rannsóknaraðstæður sem þessar þar sem rætt er við viðmælendur sem 
upplifa frelsisskerðingu geta komið upp siðferðileg álitamál sem 
mikilvægt er fyrir rannsakendur að vera meðvitaðir um. Í fjórða kafla sem 
nefnist Niðurstöður athugunar er farið yfir niðurstöður úr eigin athugun í 
þremur undirköflum. Fyrst er fjallað um bakgrunn lykilþátttakenda, þar 
sem áhersla er lögð á fjölskylduaðstæður, fyrri skólagöngu og stuðning 
foreldra við nám. Því næst eru dregnar fram upplifanir og reynsla 
lykilþátttakenda af námi innan veggja fangelsis, þar sem áhersla er lögð á 
hvað styður við og hindrar nám, ásamt því að rakin er upplifun 
lykilþátttakenda á milli viðtala og ljósi varpað á framtíðarsýn þeirra. Þar á 
eftir er fjallað um upplifun og reynslu viðmælenda sem rætt var við í 
samanburðarviðtölum, ásamt því að reynsla viðmælenda í báðum hópum 
er borin saman og varpað ljósi á mismunandi aðgengi viðmælenda að 
námi. Fimmti kafli nefnist Samantekt og umræða og skiptist hann upp í 
fjóra hluta. Fyrst er samantekt á niðurstöðum. Næst er umræða þar sem 
niðurstöður úr rannsókn eru skoðaðar í tengslum við fræðilegan bakgrunn 
og í þriðja hlutanum, sem nefnist lærdómur, eru dregnar fram tillögur til 
úrbóta. Í fjórða og síðasta hluta eru lokaorð, þar sem farið er yfir eigin 
hugleiðingar um efni ritgerðarinnar. Að lokum má finna heimildaskrá 
ritgerðarinnar. 
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2. Fræðilegur bakgrunnur 

Þessi kafli skiptist í fimm hluta. Í fyrsta hlutanum er farið yfir 
skilgreiningar á helstu hugtökum ritgerðarinnar. Í öðrum hluta er fjallað 
um fræðslustarf í fangelsum, fyrri rannsóknir sem framkvæmdar hafa 
verið hérlendis og eins helstu skýrslur sem koma inn á þetta viðfangsefni. 
Þá er fjallað um lagaleg ákvæði. Þriðji hluti ber heitið Mikilvægi 
menntunar, en þar er annars vegar farið yfir persónulegan ávinning náms 
með áherslu á sjálfsmynd og trú á eigin getu og svo hins vegar 
samfélagslegan ávinning náms. Í fjórða hluta er fjallað um fræðslustarf í 
fangelsum og hindranir í námi. Fimmti og síðasti hluti fræðilega kaflans, 
fjallar um afbrotafræðilegan bakgrunn verkefnisins með áherslu á 
stimplunarkenningar, kenningar um félagslegt taumhald og 
félagsnámskenningar. 

 

2.1 Skilgreiningar á helstu hugtökum 

2.1.1 Menntun og nám  

Menntun (e. education) og nám (e. learning) eru samtvinnuð hugtök, en 
það fer eftir sjónarmiðum þess sem menntunina veitir eða námið stundar 
hvaða skilning viðkomandi leggur í þau. Hugtökin geta tekið til 
fjölbreyttrar reynslu og þroska, jafnt hugrænnar, vitsmunalegrar, 
tilfinningalegrar, félagslegrar sem og líkamlegrar. Í almennum 
skilgreiningum er talað um að nám sé þegar einstaklingur lærir eitthvað 
nýtt og efli þannig eða bæti við þekkingu sína, skilning eða vitneskju. 
Þetta er ferli sem á sér stað yfir alla lífsleiðina, jafnt með skipulögðum og 
óskipulögðum hætti (Santrock, 2004). 

Lengi hefur verið talið að meginhlutverk menntunar sé að efla hugsun 
fólks og kenna því að vera þátttakendur í samfélagi manna. Í gegnum 
tíðina hefur verið rætt um ólíkan tilgang menntunar. Þannig getur 
menntun verið menningarleg eða til að stuðla að jafnrétti, og að 
undanförnu hefur sú áhersla verið áberandi að menntun sé mikilvæg til að 
efla hagvöxt þjóðar. Tilgangur menntunar getur þannig verið faglegur, 
þjóðfélagslegur, félagslegur eða fjárhagslegur (Sadovnik, 2000). 
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2.1.2 Betrun 

Orðið betrun (e. rehabilitation) á rætur að rekja til orðsins bótar, sem 
vísar þá til uppbyggingar með það að markmiði að bæta einstaklinginn. Í 
Alþjóðasamningi um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi (nr. 10, 1979), 
sem Ísland er aðili að, er tekið skýrt fram að í refsikerfinu skuli gert ráð 
fyrir meðferð fanga þar sem aðalmarkmiðið skal vera betrun og félagsleg 
endurhæfing þeirra. Þeir þættir í fangelsisvist sem stuðla að betrun eru 
taldir vera nám, menntun, meðferðarstarf, starfsþjálfun, dagsleyfi, ásamt 
viðtölum hjá presti, náms- og starfsráðgjafa, félagsráðgjafa, sálfræðingi 
eða geðlækni. Uppbyggilegt starf með þessum hætti er talið geta dregið 
úr líkum á endurkomu í fangelsi (Gaes, 2008). 

2.1.3 Sjálfsmynd 

Sjálfsmynd (e. self-image) og mótun hennar er eitt af því mikilvægasta í 
lífi hvers einstaklings. Hún segir til um hver viðkomandi er, hvað honum 
finnst um sjálfan sig og hvernig hann metur getu sína á breiðu sviði. 
Sjálfsmyndin samanstendur af  sjálfstrausti, sjálfsvitund og sjálfsmati. 
Sjálfsmyndin myndast í samskiptum við umhverfið og í samskiptum við 
þá sem standa einstaklingnum nær. Því hafa margir þættir áhrif á myndun 
sjálfsmyndar, svo sem vinir, foreldrar og fjölskylda, nánasta umhverfi, 
samfélagsleg viðhorf sem og fjölmiðlar (Gleitman o.fl., 2004; Santrock, 
2004). 

2.1.4 Trú á eigin getu 

Trú á eigin getu (e. self-efficacy) segir til um hvernig einstaklingur metur 
eigin færni á ólíkum sviðum og hvaða trú einstaklingur hefur á sjálfum 
sér. Þannig segir mikil trú á eigin getu til um jákvætt mat á eigin færni og 
öryggi um að hafa getu til að ná fram markmiðum sínum. Einstaklingar 
sem hafa mikla trú á eigin getu eru líklegri til að takast á við erfið 
verkefni og verkefni sem reyna á getu þeirra, en við það aukast líkur á 
framförum ásamt því að innri seigla styrkist. Lítil trú á eigin getu er þegar 
fólk er óöruggt um að það geti náð markmiðum sínum. Einstaklingar með 
litla trú á eigin getu eru líklegri til að gefast upp ef og þegar kemur að 
hindrunum eða erfiðleikum (Bandura, 1986; Gleitman o.fl., 2004). 
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2.1.5 Stimplunarkenningar 

Stimplunarkenningar (e. labeling theories) leggja áherslu á að skoða af 
hverju við skilgreinum ákveðið atferli sem afbrot og annað ekki. Hverjir 
gerðu atferlið að fráviki og hvaða afleiðingar slíkar skilgreiningar hafa 
fyrir einstaklinga og samfélagið (Helgi Gunnlaugsson, 2000). Þó svo að 
stimplanir séu tilkomnar og byggi aðeins á orðrómi eða órökstuddum 
grun, þá geta áhrif þeirra samt sem áður verið mjög áhrifaríkar og 
mótandi fyrir viðkomandi sem fyrir þeim verða. Slíkar stimplanir geta 
þannig haft gríðarlega mikil og langvarandi áhrif (Bernburg, Krohn og 
Rivera, 2006). 

 

Hér hefur verið farið yfir helstu hugtök sem tengjast viðfangsefni 
ritgerðarinnar. Þau eiga það sameiginlegt að hafa staðið upp úr í viðtölum 
við viðmælendur og því þykir mikilvægt að gera þeim skil hér strax í 
upphafi. Menntun og nám eru hér lykilhugtök og rauði þráðurinn í allri 
umræðu, í beinu samhengi við fræðslustarf í fangelsum.  

 

2.2 Fræðslustarf í fangelsum 

Á sama tíma og gagnasöfnun fyrir þetta meistaraverkefni fór af stað 
skullu á miklar efnahagsþrengingar í landinu. Fangelsin hafa ekki farið 
varhluta af þessum þjóðfélagslegu breytingum og rannsóknir benda til að 
í kjölfar slíkra þrenginga aukist tíðni afbrota (Siegel, 2009). Fyrir liggur 
langur biðlisti þeirra sem bíða þess að hefja afplánun. Á svipuðum tíma 
og hin svokallaða kreppa skall á var því fagnað að skólastarf á Litla-
Hrauni átti þrjátíu ára starfsafmæli. Í kjölfar kreppu dragast 
atvinnutækifæri fanga í afplánun stórlega saman líkt og annarsstaðar og 
má því ætla að enn mikilvægara sé nú en áður að aðgengi að námi og gott 
námsframboð standi föngum til boða.  

Litla-Hraun gegnir þeirrar sérstöðu meðal íslenskra fangelsa að þar er 
rekinn skóli að staðaldri, þar sem námsframboð er sambærilegt við það 
sem tíðkast í fjölbrautaskólum. Aðgengi að námi er misjafnt í öðrum 
fangelsum landsins. Fangelsið í Kópavogi býður upp á nám í samstarfi 
við Menntaskólann á Kópavogi, samstarf hefur einnig verið á milli 
fangelsisins á Akureyri og Verkmenntaskólans á Akureyri, og á milli 
fangelsisins á Kvíabryggju og Fjölbrautaskóla Snæfellinga Grundarfirði. 
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Þetta er ekki tæmandi listi yfir þá skóla sem fangar geta stundað nám við, 
heldur einungis þeir helstu. Hegningarhúsið sem slíkt er ekki hugsað sem 
afplánunarfangelsi til lengri tíma og því er námsframboð þar afar 
takmarkað. Rekstur fangelsisins á Bitru er ný tilkominn en aðgengi að 
námi fyrir fanga sem þar dvelja verður í  samstarfi við skólastarf á Litla-
Hrauni og Fjölbrautaskóla Suðurlands á Selfossi. Bitra er líkt og 
Kvíabryggja skilgreint sem opið fangelsi (Fangelsismálastofnun, e.d.; 
Fangelsismálastofnun, 2010). 

Sé horft til þess hvernig skólahald á Litla-Hrauni fór fram á því 
tímabili sem gagnasöfnun fyrir verkefnið stóð yfir, má sjá að í kjölfar 
yfirlýsingar menntamálaráðherra snemma á árinu 2008, um að 
ríkisstjórnin væri búin að tryggja aukið fjármagn til menntamála í 
fangelsum landsins, var kennsla á Litla-Hrauni efld til muna á haustönn. 
Má þar nefna aukna viðveru kennslustjórans á staðnum auk þess sem 
farið var af stað með grunndeild rafiðna. Því til viðbótar var í kjölfar 
niðurstöðu nefndar sem setti fram tillögur um framtíðarrekstur 
fangelsisins að Litla-Hrauni, ráðinn þar vorið 2008 í fullt starf náms- og 
starfsráðgjafi, sem einnig kom að þjónustu við fanga í hinum 
fangelsunum í landinu. Þegar skýrsla kennslustjóra, um skólahald á Litla-
Hrauni á haustönn, var lögð fram í lok desember 2008, mátti sjá að búist 
var við að niðurskurður á skólastarfinu tæki strax gildi í upphafi nýrrar 
annar vegna takmarkaðs fjármagns sem skilaði sér inn til Fjölbrautaskóla 
Suðurlands, í kjölfar efnahagslegra þrenginga í samfélaginu 
(Fangelsismálastofnun, e.d.; Ingis Ingason, 2008). 

Strax í byrjun vorannar 2009 varð verulegur niðurskurður á 
námsframboði á Litla-Hrauni. Nýstofnuð grunndeild rafiðna var lögð 
niður sem og log- og rafsuðuáfangar, ásamt því að hvorki var boðið upp á 
kennslu í dönsku né lífsleikni eins og fyrirhugað hafði verið. Því til 
viðbótar var staða náms- og starfsráðgjafa, sem starfað hafði í tæpt ár í 
fullu starfi, skorin niður í hálft stöðugildi vegna erfiðrar fjárhagsstöðu. Á 
þeim tíma þjónustaði náms- og starfsráðgjafinn því aðeins fanga á Litla-
Hrauni en ekki í öðrum fangelsum (Fangelsismálastofnun, e.d.; Ingis 
Ingason, 2009). 

Á vormisseri 2009 luku fleiri nemendur en nokkurn tíma áður 
einingum á einni önn í gegnum nám við Fjölbrautaskóla Suðurlands á 
Litla-Hrauni. Þar að auki höfðu aldrei áður jafn margir nemendur sem 
luku afplánun á tímabilinu janúar – apríl, lokið jafnmörgum einingum 
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fyrir lok afplánunar, líkt og á þessari önn (Ingis Ingason, 2009). Sumarið 
2009 var föngum í fyrsta sinn boðið upp á sumarnám á Litla-Hrauni. Það 
fór fram í fjarnámi í samvinnu við Verslunarskóla Íslands og kom náms- 
og starfsráðgjafinn á Litla-Hrauni að undirbúningi. Sjö nemendur 
innrituðust í sumarnám (Fangelsismálastofnun, e.d.; Ingis Ingason, 2009). 
Skólaárið 2009-2010 fór fram með sambærilegum hætti og aftur jókst 
hluti þeirra sem luku einhverjum einingum við skólann, ásamt því að 
óvenjumargir luku hefðbundnu stúdentsprófi á árinu. Þá var einnig í 
annað sinn boðið upp á sumarnám árið 2010 á Litla-Hrauni. Einnig var 
boðið upp á íslensku fyrir útlendinga sem hafði ekki verið áður og var 
námið vel sótt. Frá áramótunum 2009-2010 var starfshlutfall náms- og 
starfsráðgjafa á Litla-Hrauni hækkað upp í 75% (Fangelsismálastofnun, 
2010b). Þrátt fyrir efnahagsþrengingar og samdrátt í námsframboði 
virðist jákvæð þróun vera í skólastarfi á Litla-Hrauni, sé litið til þess að 
tala þeirra sem þreyta einhverjar einingar við skólann hækkar stöðugt. 
Það bendir til þess að dregið hafi úr brotthvarfi úr námi við skólann á 
síðustu misserum. 

 

Hér á eftir verður farið yfir fyrri rannsóknir og skýrslur um 
fræðslustarf í fangelsum, sem unnar hafa verið við hérlendar aðstæður. 
Einnig verður sagt frá samanburði Íslands við önnur Norðurlönd í þessu 
samhengi. Því næst verður farið yfir lög sem snúa að fræðslustarfi í 
fangelsum og leitast verður við að varpa ljósi á það lagaumhverfi sem 
hefur áhrif á réttindi fanga til náms.  

 

2.2.1 Helstu rannsóknir og skýrslur 

Í íslenskum hluta samnorrænnar rannsóknar á menntun, 
menntunaraðstæðum og námsáhuga meðal fanga á Norðurlöndunum sem 
framkvæmd var í október 2006 af Helga Gunnlaugssyni og Boga 
Ragnarssyni (2007), var spurningalistum dreift meðal allra fanga 
hérlendis eldri en 18 ára. Aldrei áður hafði verið framkvæmd hérlendis 
jafn viðamikil rannsókn þar sem menntunarstaða íslenskra fanga er metin, 
en alls svöruðu 78 einstaklingar af 119 og þar af tvær konur og sex 
einstaklingar af erlendum uppruna. 

Í rannsóknarniðurstöðum kom fram að meira en þriðjungur íslenskra 
fanga sem tóku þátt í rannsókninni sögðust ekki hafa lokið 
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grunnskólaprófi. Alls 12 fangar merktu við að hafa ekki lokið neinu námi 
og 16 merktu við að hafa ekki lokið grunnskólaprófi, alls 28 af 77 
svarendum og sé talan borin saman við heildartölu fanga þá eru þetta 
16% Rúmur helmingur svarenda, eða 42 af 77, hafði lokið grunnskóla eða 
gagnfræðaskóla en ekki sótt sér frekari menntun (Helgi Gunnlaugsson og 
Bogi Ragnarsson, 2007). Í niðurstöðum sömu rannsóknar, þar sem 
menntunarstaða fanga hérlendis er borin saman við stöðu fanga á hinum 
Norðurlöndunum kemur í ljós ákveðin sérstaða hér á landi. Líkt og bent 
var á hér að ofan þá höfðu 16% fanga hérlendis ekki lokið neinu námi og 
er það hæsta hlutfallið sem mælist á öllum Norðurlöndunum. Hlutfall 
þeirra sem hafa ekki lokið neinu námi í hinum löndunum var á bilinu 7-
12%. Á sama tíma og við erum með hærra hlutfall fanga sem hafa ekki 
lokið neinu grunnnámi þá er einnig hérlendis hærra hlutfall fanga, í 
samanburði við hin Norðurlöndin, sem hefur lokið framhaldsnámi 
(Eikeland, Manger og Asbjørnsen, 2008). Aðrar niðurstöður sem einnig 
verða að teljast athyglisverðar eru að í samanburði við hin Norðurlöndin 
þá er áhugi á því að hefja nám í fangelsi, á meðal fanga sem ekki stunda 
neitt nám, hæstur hérlendis. Einnig kemur fram að tæpur helmingur þeirra 
sem voru í námi segjast telja nám í fangelsi hafa mikla þýðingu til að 
auðvelda þeim að fá vinnu þegar afplánun lýkur. Þar að auki telur stór 
meirihluti fanga hérlendis, nám mikilvægt til að verja tímanum í afplánun 
skynsamlega (Eikeland o.fl., 2008; Helgi Gunnlaugsson og Bogi 
Ragnarsson, 2007).  

Í skýrslu nefndar um framtíðarrekstur fangelsins að Litla-Hrauni 
(Dómsmálaráðuneytið, 2007) er lagt til að boðið verði upp á stuðnings- 
og sérkennslu, jafnt sumar sem vetur, fyrir þá sem flosnað hafa upp úr 
námi á yngri árum og eru af þeim sökum síður færir um að takast á við 
það nám sem þeim stendur til boða. Auk þess er í skýrslunni sérstök 
áhersla lögð á að auka þurfi framboð verknáms fyrir fanga.  

Í niðurstöðum skýrslu nefndar um stefnumótun í menntunarmálum 
fanga á Íslandi (Menntamálaráðuneytið, 2007) var ennfremur lögð áhersla 
á að nefndin liti svo á að nám í fangelsum, ásamt öðrum 
meðferðarúrræðum sem í boði eru, gegni lykilhlutverki í endurhæfingu 
fanga. Ásamt því benti nefndin á að margar rannsóknir sýna fram á að 
menntun í fangelsum hefur fyrirbyggjandi áhrif í lífi fanga að afplánun 
lokinni. Í skýrslunni kemur fram að allstór hópur fanga hafi af ýmsum 
ástæðum ekki lokið hefðbundnu skyldunámi í grunnskóla og því megi líta 
sem svo á að þeir eigi ákveðinn rétt á að halda áfram námi þar sem frá var 
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horfið. Bent er á að brotthvarf úr námi í fangelsum sé mikið, eða um 
50%, og því sé þýðingarmikið að vinna gegn þeirri þróun, þar á meðal 
með öflugri sérkennslu og einstaklingsmiðaðri ráðgjöf. Til samanburðar 
má sjá að meðalbrotthvarf úr framhaldsskólum á svipuðum tíma er í 
kringum 19% (Hagstofan, 2004). Má túlka þetta mikla brotthvarf úr námi 
í fangelsum sem svo að áhugi sé fyrir námi á meðal fanga, þar sem nám 
er vel sótt í byrjun anna en síðan fækkar jafnt og þétt í hópnum. Það 
styður hugsanlega þær hugmyndir að námið sem er í boði sé sumum of 
þungt eða ekki sniðið að þörfum nemenda með tilliti til fyrri 
skólareynslu. Þá er átt við námsgengi, hvort hefðbundnu grunnskólanámi 
hafi verið lokið, námsörðugleika eða aðrar hindranir í námi.  

Það færist í vöxt að nám á háskólastigi sé stundað innan veggja 
fangelsa og í því samhengi sé mikilvægt að horfa til þess að styrkja 
möguleika og aðgengi að fjarkennslu í gegnum netið. Nefnd um 
stefnumótun í menntunarmálum fanga á Íslandi, bendir á að erfitt sé að 
stunda nám í dag án þess að hafa aðgang að netinu, ásamt því að fangi 
sem hefur þekkingu á notkun upplýsingatækja sé betur í stakk búinn að 
takast á við nám eða vinnu að afplánun lokinni (Menntamálaráðuneytið, 
2007). Í sömu skýrslu er hvatt til þess að menntamálaráðuneytið og 
dóms- og kirkjumálaráðuneytið vinni náið saman að þessum málum í 
samvinnu við Fangelsismálastofnun ríkisins og þær menntastofnanir sem 
koma að kennslu fanga. Í skýrslunni er einnig hvatt til þess að náms- og 
starfsráðgjafi verði ráðinn að Fjölbrautaskóla Suðurlands, sem gegnir 
lykilhlutverki í menntun fanga á Litla-Hrauni. Hlutverk hans verði að 
veita náms- og starfsráðgjöf  til fanga á Litla-Hrauni, ásamt því að standa 
að samstarfi við aðra skóla og menntastofnanir eftir þörfum. Einnig er 
hvatt til aukins framboðs á fjölbreyttari námsmöguleikum í fangelsum 
sem miða að því að efla lífsgæði fanga, lífsleikni þeirra og færni, þar sem 
nýttur yrði sá tími ársins þegar reglubundin kennsla liggur niðri 
(Menntamálaráðuneytið, 2007). Ennfremur er lögð áhersla á að 
Fangelsismálastofnun taki gjaldskrá fyrir störf til endurskoðunar, þar sem 
áhersla verði lögð á að launað verði jafnt fyrir nám og vinnu. Einnig þarf 
að gera ráð fyrir heimavinnu fanga sem stunda nám og mikilvægt sé að 
greiðslufyrirkomulag sé ekki hindrun þegar fangi standi frammi fyrir því 
vali að gera upp á milli náms eða vinnu (Menntamálaráðuneytið, 2007). 
Er í þessu tilefni vitnað í MA-ritgerð Aðalheiðar Drafnar Eggertsdóttur 
(2006) en niðurstöður hennar leiddu í ljós að launamunur náms og vinnu 
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kom í veg fyrir að fangar tækju námið fram yfir vinnuna, þar sem þeir 
töldu framfærslu byggða á launum fyrir námið óraunhæfan kost.  

Því aukast líkur á að á meðan skortur er á atvinnu í kreppu muni 
hugsanlega fleiri fangar horfa til náms, sem annars hefðu ekki gert það 
þar sem launin eru hærri fyrir vinnu en nám. Ef launuð vinna stendur ekki 
til boða þá er ekki ólíklegt að mun fleiri fangar sæki í námið. Því má 
segja að í kjölfar kreppunnar er kannski enn mikilvægara en áður að gott 
aðgengi og fjölbreytt nám standi föngum til boða.  

Í MA-ritgerð Aðalheiðar var markmiðið að skoða hvaða þættir 
mótuðu viðhorf fanga til menntunar. Rannsóknin leiddi í ljós að námið 
hafði mjög jákvæð áhrif á viðmælendur Aðalheiðar. Viðmælendur voru 
alls fimm talsins og höfðu lokið afplánun þegar viðtölin fóru fram. Þeir 
áttu það sameiginlegt að vera í námi eða hafa lokið námsgráðu og á þeim 
tíma sem þeir afplánuðu höfðu þeir stundað nám á Litla-Hrauni 
(Aðalheiður Dröfn Eggertsdóttir, 2006). 

Önnur rannsókn sem vert er að skoða í þessu samhengi er 
meistaraverkefni Odds Malmbergs (2007) félagsfræðings, sem unnið var 
á Litla-Hrauni. Í rannsókninni var lögð áhersla á að skoða reynslu fanga 
með háa endurkomutíðni í afplánun og sérstaklega var skoðað hvað ylli 
því að þeir næðu ekki tökum á lífi sínu að afplánun lokinni. Í 
niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að margir höfðu misst alla trú á 
áfengis- og vímuefnameðferðum og höfðu jafnvel litla löngun á að hætta 
neyslu. Þannig voru margir farnir að líta á menningu Litla-Hrauns sem 
nærsamfélag sitt, með þeim hætti að auðveldara væri að lifa lífinu í 
afplánun inn á Litla-Hrauni en út í menningu hins hefðbundna samfélags. 

2.2.2 Lagaramminn 

Föngum er tryggður réttur til náms jafnt í íslenskum lögum sem og 
alþjóðasamþykktum sem Ísland er aðili að og samþykkir að vinna eftir. Í 
Stjórnarskrá íslenska lýðveldisins, 76. grein, er skýrt kveðið á um að 
öllum skuli tryggður í lögum réttur til almennrar menntunar og fræðslu 
við sitt hæfi. Í lögum um fullnustu refsinga (nr. 49, 2005) kemur fram í 
19. grein um nám og starfsþjálfun að fangi skuli eiga kost á að stunda 
nám, starfsþjálfun eða taka þátt í annarri starfsemi sem fram fer í fangelsi 
eftir því sem unnt er og hann telst hæfur til. Reglubundið nám skuli koma 
í stað vinnuskyldu og hver kennslustund jafngildi einni klukkustund í 
vinnu. Einnig kemur fram að fangelsi skuli útvega og greiða fyrir 
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kennslubækur vegna náms í fangelsi. Í 47. grein sömu laga er fjallað um 
nám, vinnu eða starfsþjálfun utan fangelsis, þar segir að 
Fangelsismálastofnun geti veitt fanga leyfi til dvalar utan fangelsis til 
slíkra erinda ef það telst vera heppilegur þáttur í refsifullnustu eða til að 
búa fanga undir lok afplánunar. Forstöðumaður fangelsis ákveður í 
samráði við Fangelsismálastofnun hvernig gæslu fanga skuli háttað í 
leyfum. Slík leyfi eru í flestum tilfellum ekki veitt nema fangi hafi áunnið 
sér rétt til dagsleyfa, og gefst föngum þá kostur á að sækja staðbundið 
nám fyrir utan fangelsi. Það er þegar þeir hafa lokið þriðjungi 
afplánunartíma, að lágmarki eitt ár. Einnig er heimilt að veita undanþágu 
fyrir slíku leyfi ef fangi hefur afplánað samfellt í fjögur ár, þrátt fyrir að 
þriðjungi afplánunartíma sé ekki lokið. Áður en leyfi sem þetta fæst 
samþykkt þarf að liggja fyrir staðfesting skóla og stundaskrá. Ef um 
starfsnám er um að ræða, þá þarf að liggja fyrir vottorð vinnuveitenda eða 
þess einstaklings sem annast starfsþjálfunina. Auk þess þarf að gæta að 
upplýstu leyfi og að þessum einstaklingum sé gerð grein fyrir því að þeir 
sem námið sækja afpláni refsingu og þeir upplýstir um reglur og skilyrði 
sem um leyfi fanganna gilda. 

Evrópsku fangelsisreglurnar (1987) eru samþykktar af öllum 
aðildarríkjum Evrópuráðsins og Ísland er aðili að því. Þar er í 65. grein 
fjallað um að föngum skuli veitt tækifæri til að rækta með sér hæfileika 
og kunnáttu sem stuðli að árangursríkri aðlögun eftir að fangavist lýkur. Í 
66. grein er svo ennfremur fjallað um að veita skuli föngum aðstoð og 
tækifæri til menntunar og siðferðislegrar og sálrænnar hjálpar. Auk þess 
er kveðið á um að nám fanga skuli eins og unnt er fylgja menntakerfi utan 
fangelsis, til að auka líkur á að viðkomandi geti haldið áfram námi þar 
sem frá var horfið þegar út í samfélagið er komið. Einnig sé mikilvægt að 
gæta að því að prófskírteini þeirra sem ljúka námi eða námsgráðu innan 
fangelsa beri ekki með sér að námið hafi verið stundað í afplánun. 

Í lögum um Mannréttindasáttmála Evrópu (nr. 62, 1994), er kveðið á 
um í 2. grein að engum manni skuli synjað um rétt til menntunar. 
Alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi (nr. 10, 
1979), sem Ísland er aðili að, kveður á um að í refsikerfinu skuli gert ráð 
fyrir meðferð fanga þar sem aðalmarkmiðið skuli vera betrun og félagsleg 
endurhæfing.  

Í skýrslu Fangelsismálastofnunar (2004) um markmið í 
fangelsismálum og framtíðaruppbyggingu fangelsanna, sem unnin var í 
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samráði við forstöðumann fangelsa á höfuðborgarsvæðinu og 
forstöðumann fangelsisins á Litla-Hrauni, er fjallað um tilgang með 
rekstri fangelsa. Áhersla er lögð á að fullnusta refsidóma samkvæmt efni 
þeirra þannig að dæmdir menn taki út þá refsingu sem þeim hefur verið 
ákvörðuð með dómi. Þannig telur Fangelsismálastofnun að það sé 
meginmarkmið með fangelsun að hún fari fram með öruggum hætti 
þannig að réttaröryggi almennings sé tryggt og tilætluð varnaðaráhrif 
fangelsisvistar séu virt. Þá er bent á að það sé þjóðfélagslega hagkvæmt 
að draga úr líkum á endurkomu fanga í fangelsi vegna nýrra afbrota að 
refsivist lokinni. Þess vegna telur Fangelsismálastofnun mikilvægt að sett 
verði þau markmið að föngum verði tryggð örugg og vel skipulögð 
afplánun, að mannleg og virðingaverð samskipti verði höfð í fyrirrúmi og 
að fyrir hendi verði aðstæður og umhverfi sem hvetur fanga til að takast á 
við vandamál sín. Til að auka líkur á því að unnt sé að ná fram slíkum 
markmiðum er lagt til að sett verði fram einstaklingsmiðuð áætlun um 
framvindu afplánunarferils hvers fanga í upphafi refsivistar. Þar sem þörf 
hvers og eins yrði skilgreind á fjölbreyttu sviði, meðal annars færi fram 
áhættumat, mat á meðferðarþörf, getu til náms og eða vinnu, og mat á 
þörf fyrir sálfræðilegan, félagslegan og annan stuðning. Við lok 
afplánunar yrði unnið í samstarfi við hvern fanga, í því að stuðla að 
föstum samastað, hann búi að góðum tengslum við fjölskyldu og eða vini, 
ásamt því að styrkja hann í að leita sér aðstoðar. Þannig fengi hver fangi 
einstaklingsmiðaðan stuðning á meðan á afplánun stæði, sem miðaði að 
því að undirbúa hann fyrir árangursríka aðlögun og endurkomu út í 
samfélagið. Í skýrslunni er bent á hvernig ýmislegt hamlar því að 
markmiðin náist. Þar á meðal má líta til þess að fangar sem þess óska og 
á þurfa að halda eiga kost á að sækja einkatíma til sálfræðinga á vegum 
Fangelsismálastofnunar á meðan á afplánun stendur, en sálfræðingarnir 
ná ekki að anna eftirspurn eftir viðtölum og því er bið eftir því að komast 
að. Á sama tíma er sambærileg þróun hérlendis og víðast hvar erlendis, 
hvað varðar fjölgun þeirra fanga sem glíma við alvarlegan 
fíkniefnavanda, sem og fjölgun óskilorðsbundinna dóma fyrir 
fíkniefnabrot. Á árunum áður en umrædd skýrsla var gefin út mátti sjá að 
rekstur meðferðardeildar í fangelsinu á Litla-Hrauni átti undir högg að 
sækja og fékkst ekki sérstök fjárveiting til rekstrar hennar í fjárlögum, 
hvorki 2002 né 2003 (Valtýr Sigurðsson, 2004).  

Seinni hluta árs 2007 fór af stað tilraunaverkefni og hófst þá rekstur 
meðferðardeildar á Litla-Hrauni, án fullvissu um fjárveitingu. Verkefninu 
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var hrint af stað í kjölfar niðurstöðu úttektar Fangelsismálastofnunar, sem 
leiddi í ljós að rúmlega 70 prósent fanga á Litla-Hrauni mældust með 
fíkniefni í blóði. Átakið fór af stað með það að markmiði að ná 
einstaklingum út úr vítahring andfélagslegs hugarfars, afbrotahegðunar 
og vímuefnamisnotkunar (Fréttablaðið, 2008).  

Í dag eru meðferðardeildirnar tvær. Annars vegar svokallaður 
meðferðargangur og hins vegar edrúgangur. Reksturinn er ótraustur, þrátt 
fyrir góðan árangur, að því leytinu að mikil óvissa er árlega hvort 
fjárveiting fáist til rekstursins. Því er ljóst að þrátt fyrir ásetning um 
betrun og uppbyggilegt starf virðist vera lítið aðgengi að fjármunum, sem 
á sama tíma hamlar því að markmið um uppbyggilegt starf í átt að betrun 
náist. Íslensk lög kveða á um betrun og að menntun, starfsþjálfun og 
vinna skuli standa föngum til boða en aftur á móti er hvergi minnst með 
beinum hætti á hugtakið betrun innan laganna.  

Alþjóða- og Evrópusamþykktir virðast því ganga mun lengra en 
íslensku lögin, þegar kveðið er á um rétt fanga til betrunar, og þrátt fyrir 
aðild og samþykki fyrrgreindra laga þá hlýtur að teljast eðlilegt að spyrja 
að því hvort velferð fanga sé tryggð til samræmis við þær skuldbindingar 
sem Ísland hefur samþykkt og skrifað undir. Samanber 
Alþjóðasamninginn um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi (nr. 10, 
1979), sem kveður á um að í starfi fangelsa skuli gert ráð fyrir meðferð 
fanga, með betrun og félagslega endurhæfingu að markmiði. 

 

2.3 Mikilvægi menntunar 

Niðurstöður rannsókna hafa sýnt fram á að jákvæð áhrif góðs gengis í 
námi á víðtæku sviði. Ekki aðeins á sjálfsmat og sjálfsmynd viðkomandi, 
heldur felst einnig mikið forvarnargildi í því fyrir einstaklinga að vera 
virkir í námi sínu og að vera þátttakendur í skólasamfélagi. Þannig benda 
niðurstöður rannsókna til þess að skuldbinding einstaklinga við nám og 
skóla dragi úr líkum á fráviks- eða áhættuhegðun, svo sem 
vímuefnaneyslu og ofbeldishegðun. Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á 
að nemendur sem eru jákvæðir gagnvart skólanum og líður vel í honum 
eru alla jafna líklegri en aðrir nemendur til að leggja á sig það sem þarf til 
að vegna vel í námi sínu (Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Álfgeir Logi 
Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2007; Álfgeir 
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Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2006; 
Alston, Harley og Lenhoff, 1995; Hirschi, 1969). 

 

2.3.1 Persónulegur ávinningur 

Hér á eftir verður farið yfir umræðu um tvö nátengd hugtök, sjálfsmynd 
og trú á eigin getu. Það að hafa sterka sjálfsmynd og mikla trú á eigin 
getu getur skipt gríðarlega miklu máli bæði í námi og gagnvart því 
hvernig einstaklingnum tekst að fóta sig í lífinu. Fjallað verður í víðum 
skilningi um kenningar sem byggja á þróun sjálfsmyndar og tengsl 
hugtaksins við nám og skóla. Hugtakið trú á eigin getu á rætur að rekja til 
Albert Bandura og einnig verður fjallað um það í samhengi við nám og 
skóla. 

 

2.3.1.1 Sjálfsmynd 

Kenningar Erikson (1951) hafa í gegnum tíðina verið áhrifamiklar innan 
þroskasálfræðinnar. Hann hélt því fram að meginhlutverk unglingsáranna 
væri að mynda  sér heildstæða sjálfsmynd. Sjálfsmyndin tekur miklum 
breytingum frá barnsaldri fram að unglingsárunum. Á sama tíma aukast 
áhrifin sem skólafélagar og vinir hafa á sjálfsmynd unglinga, ásamt því 
að stöðugt mat fer fram á unglingnum innan skólakerfisins sem hefur 
óhjákvæmilega áhrif á hvernig hann metur svo sjálfan sig. Erikson lýsir 
þroska mannsins í átta stigum, þar sem á hverju stigi á sér stað togstreita í 
undirmeðvitundinni sem þarf að leysa. Ef einstaklingi tekst að vinna úr 
togstreitunni tekur hann jákvæðu eiginleikana með inn í sjálfið og heldur 
áfram að vinna í sjálfsmyndinni. Því betur sem einstaklingi gengur að 
vinna úr togstreitunni á hverju stigi, þeim mun betur gengur honum á 
næsta þroskaskeiði á eftir. Ef einstaklingnum aftur á móti tekst ekki að 
vinna úr togstreitunni staðnar þróun sjálfsins vegna þess að 
einstaklingurinn tekur neikvæðu eiginleikana með inn í sjálfið. 
Samkvæmt kenningu Erikson þá þroskast sjálfsmyndin með 
einstaklingnum í gegnum allt lífshlaupið (Berger, 2005; Santrock, 2004; 
Erikson, 1951).  

Kenning Erikson hefur verið ráðandi í umræðu um sjálfsmyndina, en 
aftur á móti hefur hún einnig verið mikið gagnrýnd á sama tíma. Sér í lagi 
þar sem erfitt er að sannreyna kenninguna á vísindalegan hátt. Margir 
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hafa tekið kenningu Erikson upp á sína arma og staðfært hana og sett 
skýrar fram, en í grunninn heldur alltaf sami kjarninn sér í grófum 
dráttum (Santrock, 2004).  

Sjálfsmyndin og skólinn eru tvö nátengd hugtök. Það að ná góðum 
árangri lætur námsmanninum líða vel og hjálpar honum við að byggja 
upp sjálfstraust og styrkja eigið sjálfsmat. Innan skólakerfisins byggist 
upp mikill þroski og á ólíkum sviðum. Þannig ná nemendur að efla eigin 
færni vitsmunalega, félagslega og líkamlega. Þegar námsmaðurinn lærir 
eitthvað nýtt og eflir þannig þekkingu sína, þá er hann á sama tíma að 
þroska eigin sjálfsmynd. Sjálfsmyndin myndast í samskiptum við aðra og 
strax frá unga aldri verður skólinn stór hluti af tilverunni þar sem 
ungmenni eyða miklum tíma. Jákvætt viðmót, viðurkenning, styðjandi 
umhverfi og hvatning stuðlar að heilbrigðri og sterkri sjálfsmynd, sem er 
forsenda uppbyggilegs náms og þess að móta og viðhalda góðri 
félagslegri og tilfinningalegri líðan. Einstaklingur með góða og styrka 
sjálfsmynd er líklegri til að ná góðum árangri og mynda góð tengsl en 
einstaklingur sem hefur slaka sjálfsmynd (Berger, 2005; Santrock, 2004; 
Erikson, 1951). Á sama tíma og sterk og jákvæð sjálfsmynd eykur líkur á 
auknu sjálfstrausti, vellíðan og lífsgleði, getur skert eða veik sjálfsmynd 
haft afar neikvæð áhrif, og takmarkað frammistöðu og árangur í námi. 
Mat og hvers konar próf einkenna að miklu leyti starfsemi skólanna, sem 
hefur aftur mikil áhrif á það hvernig einstaklingurinn metur sjálfan sig út 
frá árangri á slíkum prófum og stöðlum. Því getur einstaklingur sem 
glímir við mikla námsörðugleika og er metinn í skólakerfinu út frá 
fyrirfram ákveðnum stöðlum, fengið á tilfinninguna að eitthvað sé að 
honum sem aftur hefur afar neikvæð áhrif á sjálfsmyndina. Á sama tíma 
og góð sjálfsmynd veitir ákveðna forvörn gegn fráviks- og áhættuhegðun 
getur léleg sjálfsmynd ýtt undir aukna hættu á slíkri hegðun, líkt og 
neyslu áfengis eða vímuefna. Þar að auki aukast líkur á kvíða og depurð 
(Alston, Harley og Lenhoff, 1995; Gleitman o.fl., 2004; Santrock, 2004). 

Nánar verður farið í umræðu um sjálfsmynd og neikvæð áhrif 
stimplunar sem getur leitt til umbreytingar sjálfsmyndar og viðhaldið 
áhættu- og frávikshegðun (Jón Gunnar Bernburg, 2005), í fræðilega 
kaflanum þegar fjallað verður um afbrotafræðilegan bakgrunn 
verkefnisins. 

 



 

32 

2.3.1.2 Trú á eigin getu 

Samkvæmt Bandura felst trú á eigin getu (e. self-efficacy) í mati 
einstaklinga á getu sinni til að skipuleggja og framkvæma það sem þarf til 
að ná tilætluðum árangri. Þá er ekki átt við þá færni sem fólk hefur, 
heldur mat þess sjálfs á því hvað það getur. Þannig hafa rannsóknir sýnt 
fram á að trú á eigin getu hefur áhrif á frammistöðu við lausn á 
verkefnum óháð getu einstaklingsins (Bandura, 1982; Bandura, 1997; 
Gibson, 2004). 

Samkvæmt Bandura getur trú á eigin getu verið misjöfn á ólíkum 
sviðum. Ef trú á eigin getu er jákvæð á ákveðnu sviði þá aukast líkur á að 
sú jákvæðni færist yfir á skyld svið. Hins vegar getur þetta snúist við á 
neikvæðan hátt, ef einstaklingi gengur illa á einu sviði þá getur lítil eða 
takmörkuð trú á eigin getu færst yfir á önnur skyld svið. Það hvernig 
einstaklingur setur sér markmið og tekst á við áskoranir og hindranir í 
námi, mótast af fyrri reynslu á sama vettvangi. Þess vegna eru auknar 
líkur á því að einstaklingur með mikla trú á eigin getu staldri lengur við 
og líklegast nógu lengi til að yfirstíga erfiðar hindranir í námi, og nái þar 
með þeim markmiðum sem hann setur sér. Einstaklingar sem hafa 
jákvæða trú á eigin getu eru líklegir til að takast á við erfið verkefni og 
verkefni sem reyna á getu þeirra og við það aukast líkur á framförum til 
muna ásamt því að innri seigla sem trú á eigin getu byggir á styrkist. 
Auðvelt er að aðlaga þetta að öllu skólastarfi þar sem nemendur eru sífellt 
að bæta við þekkingu sína, ásamt því að meta eigin getu bæði í 
samanburði við aðra nemendur og einnig út frá niðurstöðum prófa og 
einkunna (Bandura, 1982; Bandura, 1997; Gibson, 2004). 

Þó svo einstaklingur viti hvað þurfi til að ná settum markmiðum, þá er 
ekki endilega sjálfsagt að hann geri það sem þarf, og þess vegna eru 
auknar líkur á árangri hjá þeim einstaklingum sem hafa mikla trú á eigin 
getu. Trú á eigin getu er talin geta haft afar víðtæk áhrif á frammistöðu 
einstaklinga á öllum sviðum lífsins og með þrautseigju eða seiglu og 
innri- og ytri hvatningu eru einstaklingar með mikla trú á eigin getu 
líklegri til að geta tekist á við þær hindranir sem á vegi þeirra verða án 
þess að láta undan síga (Bandura, 1982; Bandura, 1997; Gibson, 2004). 
Trú á eigin getu ýtir undir áhuga, þrautseigju, þroska á færni, aukin 
tækifæri ásamt eflingu persónuþroska. Hvatning úr umhverfinu, svo sem 
hrós eða stuðningur, getur haft mikil og jákvæð áhrif á trú á eigin getu. 
Þannig hafa rannsóknir sýnt fram á hversu miklu það getur skipt fyrir 
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einstaklinga að einhver hafi haft trú á þeim, jafnvel þó það sé ekki nema 
einhver einn. Slík trú getur síðan alla tíð reynst viðkomandi hvatning til 
að yfirstíga hindranir (Bandura, 1982; Bandura, 1997; Gleitman o.fl., 
2004; Mash og Wolfe, 2010). 

Trú á eigin getu felur í sér þátttöku einstaklinga í umhverfi sínu, hvort 
sem er vitsmunalega, félagslega eða hegðunarlega á þeim sviðum sem 
viðkomandi setur sér markmið um að ná árangri á. Trú á eigin getu hefur 
ekki aðeins áhrif á áhuga og markmið einstaklinga með beinum hætti, 
heldur einnig hugsanir um mögulegan árangur. Bandura bendir á að það 
skipti öllu máli að einstaklingur trúi á innri getu, því sú trú spáir fyrir um 
árangur erfiðis og væntingar um árangur stýra því hvaða kraft hann setur í 
verkefnið (Bandura, 1982; Bandura, 1997; Segal, Borgia og Schoenfeld, 
2002). Væntingar segja þannig til um hvers einstaklingur væntir um 
árangur eða telur sig áorka í kjölfar ákveðinnar hegðunar eða 
framkvæmdar. Á meðan trú á eigin getu segir til um hvort viðkomandi 
geti framkvæmt eitthvað ákveðið þá segja væntingar viðkomandi til um 
ef hann gerir eitthvað eða framkvæmir, hver verði þá árangurinn. Þannig 
eru einstaklingar líklegir til að meta árangur ólíkrar hegðunar og meta 
þannig ávinning sem styrkir eina hegðun umfram aðra. Væntingar um 
árangur geta verið á ólíku sviði svo sem fjárhagslegar, í formi 
viðurkenningar líkt og stöðu eða námsgráðu, félagslegar eða komið fram 
á innri þáttum líkt og þegar einstaklingur upplifir stolt. Trú á eigin getu 
hefur mikil áhrif á væntingar um árangur, sem aftur er mikilvægur liður í 
því að einstaklingar nái markmiðum sínum hvort sem er í námi eða starfi 
(Segal, Borgia og Schoenfeld, 2002). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að þegar einstaklingar setja sér ákveðin 
markmið þá er fátt annað sem spáir jafn vel fyrir um hegðun. 
Markmiðssetning styður við skipulag einstaklinga og markvissa nálgun í 
átt að ná árangri. Þannig er markmiðssetning mikilvægur þáttur í 
ákvarðanatöku á fjölbreyttu sviði, en markmið stýrast bæði af trú á eigin 
getu og væntingum um árangur (Segal, Borgia og Schoenfeld, 2002). 
Þessir þrír þættir, það eru trú á eigin getu, væntingar um árangur og 
markmið, eru mikilvæg atriði í tengslum við námsárangur fanga. Séu 
þessir þættir styrktir og unnið markvisst með þá í fræðslustarfi í 
fangelsum mætti ætla að þeir yrðu sá stuðningur og grunnur í námi sem 
einstaklingar þyrftu á að halda. Niðurstöður rannsókna benda til þess að 
markmið og ákvarðanir einstaklinga tengjast trú á eigin getu, viðhorfi og 
væntingum um árangur. Slíkt gefur til kynna að trú einstaklinga á eigin 
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getu ásamt væntingum um árangur tengist því markmiðum einstaklinga 
og framtíðarsýn (Segal, Borgia og Schoenfeld, 2002). 

 

2.3.2 Samfélagslegur ávinningur 

Mikilvægt er að hafa í huga að allir þeir einstaklingar sem brjóta af sér og 
ljúka afplánun koma til baka út í samfélagið. Sé hagur einstaklinganna 
hafður að leiðarljósi, þá er mikilvægt að veita aðgengi að uppbyggilegum 
tækifærum í afplánun. Varðar það ekki aðeins fangana sjálfa, heldur 
einnig samfélagið og alla þá sem standa að baki einstaklingnum. 
Ávinningurinn birtist í auknu trausti, bæði af hálfu samfélagsins og 
einstaklinganna sem út stíga, sem fá aukna trú á raunveruleg tækifæri til 
breytinga. Því er mikilvægt að úr fangelsinu komi einstaklingar sem 
hlotið hafa tækifæri til menntunar og sjálfsuppbyggingar (Gaes, 2008). 
Hér á eftir verður farið yfir rannsóknir og rannsóknarniðurstöður sem 
fjalla um tengsl náms og afbrota. 

 

2.3.2.1 Tengsl náms og ítrekunartíðni afbrota 

Sampson og Laub (1995) benda á að skólinn, líkt og fjölskylda 
einstaklingsins, sé mikilvæg félagsleg stofnun í þeim tilgangi að sporna 
gegn fráviks- og andfélagslegri hegðun. Þessi hugmynd er í anda 
kenninga um félagslegt taumhald sem nánar verður fjallað um í kaflanum 
um afbrotafræðilegan bakgrunn verkefnisins. Gottfredson og Hirschi 
(1990) ganga enn lengra og halda því fram að líklegt sé að skólinn sé 
betur í stakk búinn til að halda aftur af nemendum með félagslegu 
taumhaldi en fjölskyldan, og sporna þannig gegn frávikshegðun.  

Margar samanburðarrannsóknir hafa verið framkvæmdar til að kanna 
tengsl náms og áhættuhegðunar eða afbrota. Í bandarískri rannsókn var 
fjögurra ára börnum úr fjölskyldum sem tilheyrðu lágtekjuhópi fylgt eftir 
í ár og skipt upp í tvo hópa, rannsóknarhóp sem var veitt kennsla, 
hegðunarþjálfun og hugrænar æfingar og samanburðarhóp sem skráður 
var á leikskóla. Að árinu liðnu var hópnum fylgt eftir og staða þeirra 
könnuð við 19 og 27 ára aldur. Við 19 ára aldur kom í ljós að færri afbrot 
höfðu átt sér stað innan hópsins sem fékk meiri fræðslu, 7% innan þess 
hóps höfðu verið handtekin fimm sinnum eða oftar miðað við 35% innan 
samanburðarhópsins. Við 27 ára aldur höfðu 71% rannsóknarhópsins 
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lokið framhaldsskólanámi, á móts við 54% innan samanburðarhópsins. 
Þar að auki voru meiri líkur á að einstaklingar innan rannsóknarhópsins 
byggju við atvinnuöryggi (Andrews og Bonta, 2006). 
Afbrotafræðikenningar sem leggja áherslu á uppbyggilega styrkingu í 
hegðun á meðal ungra áhættuhópa, líta þannig á að hegðunarraskanir og 
hegðunarörðugleikar á unga aldri, hvort sem er í skóla eða inni á 
heimilinu, spái frekar fyrir um áhættuhegðun og afbrot í kjölfarið en 
námsörðugleikar (Andrews og Bonta, 2006).  

Marga greinir á um raunverulegan árangur af námi og 
starfsþjálfunarúrræðum í fangelsum þegar kemur að endurkomutíðni í 
afplánun og ekki eru allir á eitt sáttir hvort fjármunum sem varið er í slíkt 
starf skili sér til baka. Tekin voru út áhrif menntunar og tveggja 
mismunandi starfsþjálfunarúrræða í afplánun á endurkomutíðni 4515 
einstaklinga sem lokið höfðu afplánun 1992 í Ohio. Jákvæð fylgni kom í 
ljós sem benti til þess að sparnaður hlytist af því í rekstri 
fangelsiskerfisins að bjóða föngum upp á nám og starfsþjálfun í afplánun, 
þar sem endurkomuhegðun meðal þess hóps var lægri í samanburði við 
almennar tölur. Kom bæði í ljós að afbrotahegðun var seinkað og eins dró 
alfarið úr slíkri hegðun í kjölfar náms eða starfsþjálfunar í afplánun 
(Sedgley, Scott, Williams og Derrick, 2010). 

Í bandarískri rannsókn á vegum þarlendra yfirvalda á sviði menntunar, 
Department of Education, þar sem 3000 föngum frá Maryland, Minnesota 
og Ohio var fylgt eftir kom í ljós að þremur árum eftir að hafa lokið 
afplánun var endurkomutíðni á meðal þeirra sem höfðu stundað nám í 
afplánun 22% samanborið við 31% þeirra sem ekkert nám höfðu stundað. 
Námið sem stóð föngum til boða var verknám, framhaldsskólanám eða 
nám á háskólastigi. Að mati Stephen J. Steurer sem leiddi 
rannsóknarvinnuna, spöruðust meiri fjármunir með útlögðum kostnaði í 
nám innan fangelsanna, þar sem lækkuð endurkomutíðni þeirra sem 
stunduðu nám skilaði sér í meiri sparnaði fyrir stjórnvöld í rekstri 
fangelsa og var þá undanskilinn allur sparnaður sem hlýst af fækkun 
afbrota. Samkvæmt Steurer kom fram í rannsóknarniðurstöðum, að fyrir 
hvern dollara sem lagður væri út til náms í fangelsum, spöruðust tveir í 
lægri endurkomutíðni þeirra sem ljúka afplánun (Lewin, 2001). 
Rannsóknir og tölfræðigreining hafa sýnt fram á marktæk tengsl milli 
menntunar í afplánun og lækkaðrar endurkomutíðni aftur í fangelsi, sem 
gefur tilefni til að halda því fram að fangar sem hljóta menntun í 
fangelsum eru ólíklegri en aðrir fangar til endurkomu að afplánun lokinni 
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(Chappell, 2004; Vacca, 2004). Endurkomutíðni í fangelsi hérlendis er 
tiltölulega há, sé litið til niðurstöðu rannsóknar Helga Gunnlaugssonar og 
Boga Ragnarssonar (2007) sem framkvæmd var haustið 2006 og sýndi 
fram á að tæplega helmingur fanga á þeim tíma hafði áður afplánað í 
fangelsi. Þetta er svipuð tíðni og í nágrannalöndum okkar en aftur á móti 
er hlutfall fanga miðað við höfðatölu lægra hérlendis en í löndunum í 
kring.  

Í niðurstöðum nýlegrar samanburðarrannsóknar þar sem 
endurkomutíðni fanga var borin saman á milli Norðurlandanna, kom í ljós 
að rúmlega fjórðungur þeirra sem luku afplánun hérlendis árið 2005 hafði 
hlotið nýjan dóm innan tveggja ára, eða 27% fanga. Aðeins í Noregi 
mældist lægri endurkomutíðni meðal fanga á sama tíma, eða 20% 
(Fangelsismálastofnun, 2010a). Eru þetta nokkuð lægri tölur en komu 
fram í rannsókn Helga Gunnlaugssonar og Boga Ragnarssonar (2007) 
sem vísað er í hér að ofan. 

Helgi Gunnlaugsson og Bogi Ragnarsson (2007) benda einnig á að 
erlendar rannsóknir sýna fram á að fangar virðast að jafnaði hafa minni 
menntun og takmarkaðri verkkunnáttu en aðrir borgarar, sem færir rök 
fyrir mikilvægi þess að styrkja þann þátt í uppbyggingarstarfi innan 
fangelsa. Auk þess sýna rannsóknir að atvinnumöguleikar þeirra sem 
stunda afbrot eru oft mjög takmarkaðir og að hluta til megi rekja það til 
færri atvinnutækifæra vegna lítillar menntunar. Rannsóknir sýna fram á 
sterk tengsl milli menntunar og afbrota. Þeir fangar sem leggja stund á 
nám eru ólíklegri en aðrir fangar til að lenda aftur í fangelsi. Þar með er 
menntun þeirra mikilvægur liður í því að draga úr ítrekunartíðni afbrota. 
Helgi og Bogi benda á samanburðarrannsókn Hansen á afbrotamynstri 
einstaklinga eftir menntun, sem framkvæmd var í Bretlandi og Wales. Sú 
rannsókn sýndi fram á að afbrotatíðni meðal einstaklinga sem hætta í 
skóla við 16 ára aldur er mun hærri en meðal þeirra sem halda áfram 
námi á sama aldri. Niðurstöður Hansen sýndu einnig að þegar 25 ára aldri 
væri náð eru hverfandi líkur á afbrotahegðun hjá menntaðri hópnum, á 
meðan nokkuð stöðugt afbrotamynstur er til staðar hjá þeim minna 
menntuðu. Til viðbótar benti hún á áhrif annarra þátta sem ekki væri hægt 
að útiloka að höfðu áhrif, svo sem mismunandi atvinnustaða hópanna, 
hvort einstaklingar byggju enn í foreldrahúsum, hvernig 
fjölskyldutengslum væri háttað og hvort viðkomandi höfðu lent upp á 
kant við lögin eða skólayfirvöld (Helgi Gunnlaugsson og Bogi 
Ragnarsson, 2007). 
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Auk þess kom í ljós að þar sem menntun og afbrotatíðni hefur verið 
skráð í fylkjum Bandaríkjanna hækkar afbrotatíðni að jafnaði þegar 
menntunarhlutfall innan fylkja lækkar (Helgi Gunnlaugsson og Bogi 
Ragnarsson, 2007). 

Solomon, Osborne, LoBuglio o.fl. (2008) benda á að eftir því sem 
fangelsi séu stærri og fjölmennari, þeim mun meiri líkur eru á því að 
fjölbreyttari úrræði standi föngum til boða. Í úttekt á framboði á úrræðum 
í bandarískum fangelsum kom í ljós að í flestum fangelsum var á 
einhvern hátt boðið upp á almenna fræðslu, framhaldsskólanám, 
fullorðinsfræðslu, áfengis- og vímuefnameðferðir ásamt forvarnafræðslu. 
Yfirgnæfandi fjöldi bandarískra fangelsa veittu einnig þjónustu á sviði 
geðheilsu, sálfræðiráðgjafar og meðferðar, bæði almennt og á trúarlegu 
sviði. Færri fangelsi buðu upp á almenna færniþjálfun, til dæmis á sviði 
foreldrafræðslu og styrkingu í atvinnuleit, en tíðni slíkra úrræða hafði 
stóraukist á síðustu árum. 

Gaes (2008) bendir á hvernig það að ljúka starfsréttindanámi eða öðru 
námi sem veitir leyfi til starfa inni á ákveðnum sviðum, nefnir hann þar á 
meðal sem dæmi rafsuðu og sérhæfða tölvukunnáttu, veitir viðkomandi 
forskot í atvinnuleit að afplánun lokinni. Með því að ávinna sér ákveðið 
starfsleyfi, sýnir það hugsanlegum vinnuveitenda að viðkomandi er fær 
um að vinna ákveðið verk, sem getur verið gagnlegt gegn áhrifum 
stimplunar sem fylgir einstaklingnum inn á vinnumarkað að lokinni 
afplánun. Þannig getur til dæmis hugtakið fangi fylgt einstaklingnum 
eftir, þegar rætt er um fyrrverandi fanga. Þó síðari orðin vísi í að 
viðkomandi hafi gert upp sekt sína við samfélagið, þá er heitið 
fyrrverandi fangi að mati margra talið vera jafn gildishlaðið og hugtakið 
fangi. Betur verður farið yfir umræðu um stimplanir og áhrif þeirra í 
afbrotafræðilegum kafla hér á eftir.  

Gaes bendir einnig á að munað getur um gagnvart sjálfstrausti þeirra 
sem ljúka afplánun, þegar kemur að atvinnuleit, að geta skýlt sér á bak 
við nýtt heiti og þá í þessu tilfelli starfsheiti sem ber með sér jákvæðari 
skilaboð út í samfélagið. Þetta nýja heiti vinnur bæði með einstaklingnum 
sem og samfélaginu, einstaklingurinn er sterkari innra með sér eftir að 
hafa lokið slíkum áfanga í námi, sem styrkir innri þætti, og að sama skapi 
á samfélagið auðveldara með að taka í sátt og samþykkja viðkomandi. 
Gaes bendir á umræðu annarra fræðimanna, samanber Harer, sem hélt því 
fram að menntun í fangelsum væri til góða fyrir félagslega framkomu og 
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kæmi sem mótvægi við hin andfélagslegu gildi sem dvöl í fangelsi fylgir. 
Harer kallar þetta normaliseringu (e. normalization), og lýsir því sem 
styrkingu á innra sjálfinu sem verður til þess að viðkomandi samsami sig 
síður ráðandi gildum í fangelsismenningunni. Á sama tíma eykst 
skuldbinding við ráðandi gildi út í samfélaginu sem aftur eykur líkur á 
jákvæðri og árangursríkri aðlögun að lokinni afplánun. Rannsóknir á 
námi sem betrun hafa innihaldið greiningu á þáttum sem taldir eru 
styrkjandi í sjálfsuppbyggingu fanga á meðan á fangelsisvist stendur. Er 
þar á meðal nefnt grunnnám á sviði fullorðinsfræðslu, almenn náms- og 
starfsþróun, námstækni, námsundirbúningur fyrir þá sem skortir 
grunnnám, sérhæft nám, sérkennsla, einstaklingsmiðað nám, nám á 
framhaldsskólastigi, nám á háskólastigi, ýmsar gerðir starfsþjálfunar, 
þjálfun sem lærlingar og sambland af einum eða fleiri þessara úrræða hér 
að ofan. Ýmsar rannsóknir skilja á milli loka ákveðins náms háð því hvort 
lok þess gefa viðkomandi einhverskonar réttindi eða vottun. Vottun 
staðfestir sérstöðu viðkomandi. Hún sýnir að viðkomandi hefur náð 
ákveðinni þekkingu eða hæfileikum sem viðurkenndar stofnanir hvetja til, 
og sem starfsmenn og aðrir meðlimir samfélagsins viðurkenna. 
Spurningin er hvort þessi staða gefur föngum aukið forskot þegar þeir 
koma aftur út í samfélagið, leita sér að vinnu og reyna að fóta sig í 
samfélaginu.[Endurkomuhegðun og endurkomutíðni aftur í afplánun 
hafa verið metnar með fjölbreyttum hætti en aftur á móti hefur lítið verið 
skoðað í rannsóknum hvort menntun í fangelsum hvetur fanga til 
áframhaldandi náms að afplánun lokinni (Gaes, 2008). 

Uden (2004) bendir á að til að auka líkur á árangri af betrun og 
uppbyggilegu starfi sem fram fer innan fangelsa er mikilvægt að gæta að 
því að þeim sem hafa stundað nám í afplánun sé áfram tryggt aðgengi að 
námi þegar út er komið. Slíkt úrræði myndi ekki aðeins styrkja það nám 
sem fór fram í afplánun, heldur einnig fylgja föngum yfir mikilvægan og 
erfiðan þröskuld á leið aftur út í samfélagið. Bendir Uden á að áhætta á 
fráviks- eða afbrotahegðun eykst strax að lokinni afplánun ef viðkomandi 
upplifir miklar hindranir eða höfnun af hálfu samfélagsins. Slík höfnun 
getur birst með margvíslegum hætti, samanber þegar atvinnuleit ber ekki 
árangur eða þegar viðkomandi hefur ekki félagslegan stuðning til að leita 
eftir, í nærumhverfi.  

Með því að bjóða upp á áframhaldandi námsúrræði eða nám þar sem 
frá var horfið að afplánun lokinni, væri verið að auka líkur á að árangur 
sem verður til innan fangelsa viðhaldist og styrkist þegar út í samfélagið 
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er komið. Þetta á sérstaklega við ef fangar ljúka afplánun án þess að hafa 
lokið því námi sem þeir hafi verið skráðir í, samanber ólokið 
starfsréttindanám eða námsgráða. Hér er Uden að hvetja til utanumhalds 
sem gæti hámarkað árangur og viðhaldið af fræðslustarfi í fangelsum, 
samanber aðgengi að náms- og starfsráðgjöf og öðrum sérhæfðum 
stuðningi, sem einstaklingar gætu nýtt sér óskuðu þeir eftir. Umfram allt 
sé mikilvægt að þetta standi einstaklingum til boða. Hagurinn yrði 
einstaklinganna sjálfra í auknum atvinnumöguleikum að afplánun lokinni 
og samfélagsins í lækkaðri endurkomutíðni (Uden, 2004). 

 

Ef horft er til þess að ítrekunartíðni afbrota hérlendis er nokkuð há og 
að sýnt hefur verið fram á marktæk tengsl menntunar í afplánun við lægri 
ítrekunartíðni afbrota, þá eru hér komin góð rök fyrir ávinningi þess að 
byggja upp aukið aðgengi að menntun fyrir fanga í öllum fangelsum 
landsins. Takist að draga úr endurkomutíðni að einhverju leyti þá skilar 
það sér strax til samfélagsins í formi sparnaðar, því samkvæmt tölum frá 
Fangelsismálastofnun í júní 2010 þá kostar 8,8 milljónir að vista einn 
fanga á ári (Fangelsismálastofnun, 2010a). Þá má kannski líta þannig á að 
verið sé að eyða minni fjármunum fyrir meiri, verði útlagður kostnaður 
vegna fræðslustarfs í fangelsum aukinn. Ekki má heldur gleyma að 
einstaklingar sem afplána í fangelsum hafa að baki sér hóp fólks, 
fjölskyldur, vini og ættingja og síðast en ekki síst börn. Því varða málefni 
fanga stóran hluta þjóðarinnar.  

 

2.4 Fræðslustarf í fangelsum og hindranir í námi 

Þessi kafli skiptist í tvo hluta. Í fyrri hlutanum verður fjallað um 
námsörðugleika og tengsl þeirra við brotthvarf úr námi. Í síðari hlutanum 
verður fjallað um nám, vald og mismunandi virðingu sem borin er fyrir 
ólíku námi. 

2.4.1 Námsörðugleikar 

Í niðurstöðum skýrslu nefndar um stefnumótun í menntunarmálum fanga 
á Íslandi kom fram að brotthvarf úr námi innan fangelsa er hátt eða um 
50% sem er mun hærra hlutfall en gengur og gerist á meðal hefðbundinna 
framhaldsskóla (Menntamálaráðuneytið, 2007). Nýjar námsframvindu-
skýrslur frá skólanum á Litla-Hrauni benda til að dregið hafi úr 
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brotthvarfi, miðað við aukningu á fjölda þeirra nema sem þreytt hafa 
einingar síðustu tvö skólaár (Fangelsismálastofnun, 2010b; Ingis Ingason, 
2009; Ingis Ingason, 2008). Þó má ætla að tölur yfir brotthvarf séu enn 
háar, miðað við fyrri tölur um brotthvarf og eins niðurstöður rannsóknar 
Helga Gunnlaugssonar og Boga Ragnarssonar (2007) þar sem kom fram 
að allstór hópur fanga hafi ekki lokið hefðbundnu grunnskólanámi eða 
meira en þriðjungur íslenskra fanga á þeim tíma þegar rannsóknin var 
framkvæmd. Auk þess sýndu niðurstöður fram á að tiltölulega stór hópur 
fanga glímdi við námsörðugleika, þar sem um 30% fanga sögðust eiga í 
erfiðleikum með lestur og skrift en tæpur þriðjungur innan þessa hóps 
hafði fengið greiningu vegna þessara sértæku námsörðugleika. Til 
viðbótar við þetta hlutfall þá er hægt að velta því fyrir sér hvort hluti 
þeirra sem ekki tóku þátt í rannsókninni, sem var í formi spurningalista, 
hafi hugsanlega átt við sambærilega erfiðleika að etja og þess vegna 
veigrað sér við þátttöku. Slíkt gæti þá jafnvel þýtt enn hærra hlutfall 
þeirra sem glíma við námsörðugleika. Alls tóku þátt 78 einstaklingar af 
119 sem þá afplánuðu fangelsisdóma og alls voru því 41 einstaklingur 
sem ekki svaraði spurningalista rannsóknarinnar sem framkvæmd var 
haustið 2006. 

Sértækir námsörðugleikar (e. learning disorders) er vandi sem hefur 
truflandi áhrif á nám eða daglegt líf og felur í sér skerðingu á færni í 
lestri, stærðfræði eða skrift. Til þess að vandi á einhverju þessara sviða 
skilgreinist sem sértækir námsörðugleikar þá þarf frammistaða að vera 
undir áætlaðri getu miðað við aldur, menntun og greindarvísitölu. Eins 
þarf að útiloka að námserfiðleikar stafi af umhverfisþáttum, lélegri 
kennslu, slæmum uppeldisaðferðum, vanörvun, þjóðfélagslegum 
orsökum, tilfinningalegum eða geðrænum þáttum. Í umræðu um sértæka 
námsörðugleika er almennt talað um lesblindu (e. dyslexia), talnablindu 
(e. mathematics disorder) eða skrifblindu (e. disorder of written 
expression). Námsvandinn virðist stafa af erfiðleikum við að safna saman 
upplýsingum frá mismunandi heilasvæðum, samþætta þær og skilja. 
Algengi sértækra námsörðugleika er hærra á meðal drengja en stúlkna og 
almennt er talað um að 2-10% glími við slíkan vanda. Þessar tölur eru 
breytilegar eftir aldri og kyni. Leserfiðleikar geta farið allt upp í 17% hjá 
ungum skólabörnum og eru þá drengir gjarnan í miklum meirihluta. 
Rannsóknir sýna fram á tengsl á milli sértækra námsörðugleikra og 
auknum líkum á kvíða, lyndisraskana, hegðunarvanda, athyglisbrests- og 
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ofvirkni, slakrar félagsfærni ásamt auknum líkum á brotthvarfi úr námi 
(Mash og Wolfe, 2010). 

Þrátt fyrir að sértækir námsörðugleikar geti verið mjög hamlandi í 
námi þá eru margir styrkleikar sem einkenna einstaklinga sem við þá 
glíma. Þannig hafa margir þróað með sér einstakt minni, styrkleika í 
grófhreyfingum, eru næmir á smáatriði eða búa yfir mikilli hæfni í að 
læra efni utanbókar (Mash og Wolfe, 2010). 

Nátengt þessari umræðu er athyglisbrestur og ofvirkni eða ADHD (e. 
Attention Deficit Hyperactivitity Disorder). ADHD fellur ekki undir 
skilgreiningu á sértækum námsörðugleikum en engu að síður eru þekkt 
hindrandi áhrif þess í námi. Skilgreining á ADHD er þrálátt mynstur 
athyglisbrests og eða ofvirkni og hvatvísi sem er algengara og alvarlegra 
en gengur og gerist meðal jafningja og hefur truflandi áhrif á daglegt líf. 
ADHD greinist eingöngu út frá hegðun eða eftir hegðunarmynstri því 
engin líkamleg einkenni sjást. ADHD er sú röskun sem er algengust á 
meðal barna og algengi er á bilinu 4-8% (Mash og Wolfe, 2010). ADHD 
er þrisvar sinnum algengara meðal drengja en stúlkna. Einn helsti munur 
ADHD og sértækra námsörðugleika er að það dregur úr áhrifum 
athyglisbrests og ofvirkni með aldrinum á meðan til dæmis lesblinda eða 
lestrarerfiðleikar geta haldist stöðugir eða samfelldir yfir tíma (Mash og 
Wolfe, 2010). Í þessu samhengi er vert að minnast á meistararannsókn 
Helga Þórs Gunnarssonar (2009) í fötlunarfræðum sem ber heitið 
Lífshlaup og barnæska afbrotamanna með athyglisbrest og ofvirkni 
(ADHD). Niðurstöðurnar byggja á eigindlegri rannsókn þar sem rætt var 
við 11 þátttakendur. Flestir áttu þeir sameiginlegt að hafa alist upp við 
erfiðar heimilisaðstæður og einkenndist fyrri skólaganga af vanlíðan, 
námserfiðleikum, höfnun, hegðunarvandamálum og úrræðaleysi 
skólayfirvalda. Þátttakendur flosnuðu snemma úr námi og hófu ungir 
neyslu vímuefna sem varð upphaf að afbrotaferli flestra sem einkenndist 
af síendurteknum afbrotum.   

2.4.2 Nám, vald og virðing 

Í lögum um fullnustu refsinga (nr. 49/2005) er föngum tryggður 
lögbundinn réttur til náms, líkt og áður hefur verið bent á. Þrátt fyrir það 
og á sama tíma og mikið mæðir á að námsframboð í fangelsum höfði til 
sem flestra og mæti ólíkum þörfum, þá er þessi málaflokkur mjög 
viðkvæmur þegar kemur að niðurskurði í menntakerfinu. Skólakerfið er 
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skipulagt og stjórnað af þeim aðilum sem fara með völdin í samfélaginu 
hverju sinni. Hvernig fjármunum er ráðstafað innan menntakerfisins, hver 
markmiðin eru, námskrár og kennslugreinar eru dæmi um þætti sem 
ríkjandi stjórnvöld hafa áhrif á. Til þess að geta skilið hið flókna samband 
menntunar og valds er brýnt að skoða hvaða þekking er talin verðmætust 
og nýtur þar af leiðandi mestrar virðingar. Það hefur þau áhrif að ákveðin 
þekking og leiðir til að miðla þekkingu eru samþykktar af samfélaginu 
(Guðný Guðbjörnsdóttir, 2007). Þarna er hindrun sem fræðslustarf í 
fangelsum hefur lengi glímt við, því þó vilji sé fyrir fjölbreyttu námi af 
hálfu þeirra sem annast undirbúning og skipulag námsframboðs, þá er 
þetta oft sviðið þar sem byrjað er á að skera niður þegar þrengir að. Þessi 
staðreynd veltir upp þeim hugmyndum hvort nægileg virðing sé borin 
fyrir fræðslustarfi í fangelsum, því eins og hér á undan var bent á fylgir 
virðingu ákveðið vald og í kjölfarið oft aukið aðgengi að fjármunum. 
Þannig þarfnast fræðslustarf í fangelsum hugsanlega umburðarlyndis, 
samþykkis eða viðurkenningar af hálfu samfélagsins og menningarinnar 
sem fyrir utan er, til að möguleiki sé á að stjórnvöld leyfi sér að láta 
aukna fjármuni í þetta brýna viðfangsefni. Má með þessu mögulega skýra 
að einhverju leyti hvers vegna fræðslustarf í fangelsum hefur hugsanlega 
orðið útundan, þrátt fyrir að föngum sé með skýrum hætti skilgreindur 
réttur til náms í lögum.  

Hindranir í námi innan veggja fangelsis miða ekki einungis við innri 
hamlanir eða námsörðugleika, heldur getur stjórnsýslan í öllu sínu veldi 
verið mjög stór hindrun í námi, því með fjárlögum og fjárveitingum 
stuðlar hún að því hvaða lögum er fylgt eftir og hverjum ekki. Eins er 
mikilvægt að samfélagsleg umræða sé styðjandi í garð fræðslustarfs í 
fangelsum, þar sem orðræða getur orðið afar mótandi og sé henni haldið á 
lofti á neikvæðan hátt, þá gætu afleiðingar birst með beinum hætti í 
skertum fjárframlögum ríkisvaldsins. Ekki má vanmeta áhrif almennings  
eða ráðandi orðræðu á umburðarlyndi stjórnmálamanna. 

 

2.5 Afbrotafræðilegur bakgrunnur 

Í almennri umræðu um afbrotafræði eru viðurkennd þrjú kenningarleg 
sjónarhorn sem ganga út frá því að reyna að skýra og skilgreina afbrot. 
Það eru samstöðusjónarhornið (e. consensus view), samskiptasjónar-
hornið (e. interactionist view) og átakasjónarhornið (e. conflict view). 
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Innan hverrar nálgunar rúmast svo fleiri skyldar kenningar. Innan 
samstöðusjónarhornsins hafa tveir skólar verið hvað mest áberandi, það 
er klassíski skólinn annars vegar og svo pósitíviski skólinn hins vegar. 
Munurinn á þeim felst aðallega í því hvernig litið er á manninn, sem 
frjálsa eða skilyrta veru. Samskiptasjónarhornið gerir ráð fyrir því að 
afbrot séu háð merkingu en séu ekki náttúrulega gefin staðreynd. Afbrot 
eru lærð í samskiptum manna, og afbrotahegðun er hluti af 
félagsmótunarferli, þar sem aðstandendur og jafningjahópurinn eru 
mikilvægar fyrirmyndir. Átakasjónarhornið fjallar um að samfélagið sé 
fjölbreytt safn þjóðfélagshópa sem hafa oft ólíkra hagsmuna að gæta. Því 
þurfi refsilögin ekki endilega að endurspegla hagsmuni allra, heldur 
frekar valdamikilla aðila (Siegel, 2009). 

Í ritgerðinni er sérstök áhersla lögð á kenningar innan 
samskiptasjónarhornsins, en innan þess falla félagsnámskenningar, 
kenningar um félagslegt taumhald og stimplunarkenningar (Siegel, 2009). 
Fyrst verður sagt frá stimplunarkenningum, því næst kenningum um 
félagslegt taumhald og að lokum verður sagt frá félagsnámskenningum  

 

2.5.1 Stimplunarkenningar 

Í þessum hluta er fjallað um áhrif stimplunarkenninga (e. labeling 
theories). Þær kenningar tilheyra samskiptasjónarhorninu og ganga út frá 
því að ekkert athæfi sé í eðli sínu afbrot heldur verði það eingöngu afbrot 
ef umhverfið dæmir það svo. Skilgreining á fráviki er ekki sjálfgefin 
heldur er hún afurð tiltekinna einstaklinga og hópa sem tekist hefur að 
koma skilgreiningu sinni á framfæri út frá eigin gildismati og jafnvel 
hagsmunum og má sem dæmi um þetta nefna að lög eru breytileg yfir 
tíma. Einstaklingar verða þá afbrotamenn þegar meðlimir samfélagsins 
stimpla þá og lögregla og dómstólar samþykkja stimplunina (Akers og 
Sellers, 2009; Siegel, 2009). Vel þekkt stimplunarkenning er 
tvíflokkaskipting Lemerts, sem fjallar um fyrsta stigs frávik og annars 
stigs frávik. Fyrsta stigs frávik er þegar frávik er framið sem hefur lítil 
áhrif á gerandann og er auðgleymt. Einstaklingur lítur ekki á sig sem 
afbrotamann þrátt fyrir frávikshegðun. Annars stigs frávik er þegar 
einstaklingur uppsker fordæmingu samfélags og annarra einstaklinga. 
Einstaklingur lítur á sig sem afbrotamann vegna viðbragða samfélagsins 
og hegðun hans tekur mið af þeirri stimplun. Þannig geta áhrif stimplunar 
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verið á þá leið að viðbrögð réttarvörslukerfis og samfélags við broti ýti 
enn frekar undir önnur brot hjá gerandanum. Þá upplifir hann stimplun á 
sjálfum sér sem brotamanni og fer að trúa því að hann sé það og gengst 
við því með viðeigandi hegðun að sínu mati (Akers og Sellers, 2009; 
Siegel, 2009; Bernburg, Krohn og Rivera, 2006; Bernburg og Krohn, 
2003). Siegel segir frá því að stimplanir geti bæði haft góð og slæm áhrif. 
Neikvæð áhrif eru til dæmis þegar stimplanir á einu sviði eða á einn hátt 
fara að skilgreina manneskjuna í heild sinni. Hætta er á að stimplanir 
samfélagsins verði gildishlaðnar. Þannig getur í hugum margra falist í 
orðinu geðveikur að vera hættulegur, óheiðarlegur, í ójafnvægi, 
ofbeldisfullur og skrýtinn. Jákvæðar stimplanir eins og að vera talinn 
greindur, hreinskilinn, duglegur og metnaðarfullur geta bætt sjálfsmynd 
og félagslega stöðu viðkomandi. Þannig sýna rannsóknir fram á það að 
vera stimplaður með eina jákvæða stimplun gerir það oft að verkum að 
fólk tengir aðrar jákvæðar stimplanir við sömu manneskju. Eins er þessu 
farið með neikvæðar stimplanir. Hafi manneskja á sér eina neikvæða 
stimplun þá er hætt við að samfélagið og fólkið í kring tengi frekari 
neikvæða stimplun við viðkomandi í kjölfarið, sem hefur að sama skapi 
neikvæð áhrif á sjálfsmynd hennar og getur ýtt undir aukna neikvæða 
hegðun (Siegel, 2009). 

Þó svo að stimplanir byggi aðeins á orðrómi og órökstuddum grun, þá 
geta áhrif þeirra samt sem áður verið mjög áhrifarík, mikil og varanleg. 
Fjallað hefur verið um þegar börn eru stimpluð sem vandræðaunglingar 
og jafnvel sett í sérstaka bekki í skóla. Þá gangast þau við hegðuninni 
sem stimplunum fylgir og jafnvel auka hana þó svo að stimplunin hafi 
verið reist á veikum grunni eða jafnvel einu atviki. Það sama á við um 
fullorðið fólk, sem til dæmis er stimplað sem glæpamenn, fyrrverandi 
fangar eða eiturlyfjafíklar. Ef stimplunin er tilkomin vegna dóms í 
réttarkerfinu, þá er stimplunin orðin afar opinber og reynst getur erfitt að 
afmá áhrifin og þau jafnvel orðið varanleg. Þannig má segja að sýnileiki 
stimplunar hafi mikil áhrif en dómur er með þeirri allra opinberustu 
stimplun sem um getur, og hefur að sama skapi mikil áhrif á það hvort 
viðkomandi nái aftur að fóta sig í samfélaginu (Siegel, 2009; Bernburg, 
Krohn og Rivera, 2006). Slík stimplun getur haft gríðarlega mikil áhrif á 
hvort viðkomandi fái vinnu eða ekki og með tímanum útilokað möguleika 
hans á heiðarlegri og viðurkenndri atvinnu (Akers og Sellers, 2009; 
Siegel, 2009; Bernburg, Krohn og Rivera, 2006; Bernburg og Krohn, 
2003). Jón Gunnar Bernburg (2005) fjallar um hvernig frávikastimplun 
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og félagslegt brennimerki (e. stigma) getur leitt til þess að frávikshegðun 
verði að stöðugu hegðunarmynstri sem viðheldur og ýtir undir 
áframhaldandi frávikshegðun. Stimplun og brennimerking getur mótað 
samskipti einstaklings við annað fólk og valdið þannig umbreytingu á 
sjálfsmyndinni. Sjálfsmynd hins brennimerkta mótast af stöðluðum eða 
fordómafullum væntingum fólks gagnvart honum og fer hann að hegða 
sér í samræmi við þá stöðluðu mynd sem aðrir hafa af honum. Jón 
Gunnar bendir á að erfitt geti reynst að breyta sýn ókunnugra eftir að 
stimplun hefur fallið. Þannig komi fram að einstaklingar lýsa ótta sínum 
við að lenda í aðstæðum þar sem afbrotastimplun og tengdar 
staðalmyndir yrðu hluti af þeirri merkingu sem umhverfið leggur í 
aðstæðurnar. Í því samhengi var átt við aðstæðubundna brennimerkingu 
eða stimplun sem felur í sér samskipti þar sem viðstaddir eru meðvitaðir 
um afbrotastiplunina. Yfirleitt eru viðstaddir ókunnugir eða aðrir sem 
hinn stimplaði telur líklega til þess að láta staðlaðar hugmyndir móta 
viðmót sitt gagnvart þeim. Við slíkar aðstæður getur hinn stimplaði orðið 
meðvitaður um brennimark sitt og sjálfsmyndin verður brothætt, sem 
lýsir sér í tilfinningum á borð við óöryggi, skömm, reiði og niðurlægingu, 
auk upplifunar á höfnun og vantrausti viðstaddra. Hinn stimplaði getur 
ekki breytt þeirri neikvæðu sýn sem aðrir hafa af honum og er því ófær 
um að birtast öðrum í jákvæðu ljósi (Jón Gunnar Bernburg, 2005). 

Þessi upplifun getur orðið til þess að ýta undir félagslega einangrun, 
þegar viðkomandi sneiða hjá samskiptum við ókunnuga til að forðast 
slíkar aðstæður. Þannig telja fræðimenn að stimplun geti valdið 
neikvæðum breytingum á félagslegum tengslum fólks sem og skertum 
tækifærum á vinnumarkaði (Jón Gunnar Bernburg, 2005). 

Nýlegar langtímarannsóknir á sambandi stimplunar við afbrotahneigð 
ungs fólks  styðja þessar hugmyndir og rannsóknir hafa leitt í ljós jákvætt 
samband á milli þess hvort ungmenni hafa verið stimpluð eða ekki, við 
afbrotahegðun þeirra síðar meir. Ennfremur hafa komið fram rannsóknir 
sem styðja hugmyndir þess efnis að stimplun valdi skertum tækifærum í 
skóla og á vinnumarkaði, þá oft á mikilvægum tímapunktum sem ákvarða 
þá stefnu sem einstaklingurinn tekur í kjölfarið. Aðrar rannsóknir hafa 
sýnt fram á auknar líkur á afbrotum þegar atvinnutækifærum fækkar, 
ásamt forvarnagildi þess að vera virkur í námi. Líkur á afbrotum aukast 
með minnkandi tengslum við hefðbundna hópa samfélagsins og auknum 
líkum á að einstaklingurinn dragist að jaðarhópum. Ein rannsókn leiddi í 
ljós að sambandið á milli formlegrar stimplunar á unglingsárum, til 
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dæmis vegna handtöku, dóms eða betrunarvistar, og afbrotahegðunar á 
tvítugsaldri skýrðist að hluta til af skertri skólagöngu og auknu 
atvinnuleysi þeirra sem stimplaðir höfðu verið á unglingsárum. Allt þetta 
hefur svo bein áhrif á að einstaklingur fjarlægist viðtekin norm og gildi 
samfélagsins (Jón Gunnar Bernburg, 2005; Bernburg og Krohn, 2003). 

 

2.5.2 Kenningar um félagslegt taumhald 

Kenning Hirschi (1969) um félagslegt taumhald (e. social control theory) 
er ein áhrifamesta kenningin innan afbrotafræðinnar og liggur viðamikil 
rannsókn að baki kenningunni. Hirschi lagði áherslu á að það væri 
einstaklingnum eðlilegt að sýna frávik frá reglum samfélagsins og því 
væri árangursríkara til skýringa á frávikum að horfa til þeirra sem enga 
frávikshegðun sýndu. Hirschi lagði félagsleg tengsl í forgrunn og sagði 
ástæðuna fyrir því að fæstir leiddust út í frávikshegðun vera vegna sterkra 
tengsla þeirra við sína nánustu, samfélagið og hefðbundnar stofnanir þess. 
Veikist tengslin eða rofni af einhverjum orsökum, þá minnkar félagslegt 
taumhald einstaklingsins, sem getur aukið líkur á því að hann leiðist út í 
frávikshegðun  (Akers og Sellers, 2009; Siegel, 2009; Alston, Harley og 
Lenhoff, 1995; Hirschi, 1969). 

Hirschi (1969) telur æskuna það aldursskeið sem mestu ræður um það 
hvort einstaklingar leiðist af braut hefðbundinna viðmiða samfélagsins, til 
dæmis í gegnum frávikshegðun, eða viðurkenni samfélagið og viðmið 
þess og gildi. Það sem spornar gegn því að einstaklingar fari 
óhefðbundnar og jafnvel ólögmætar leiðir eru tengslin við aðra. Þannig 
ræðst hegðun einstaklinga að miklu leyti af nánum tengslum við aðra 
einstaklinga sem og stofnanir samfélagsins. Hirschi skiptir þessum 
tengslum í fjóra þætti, sem sameiginlega hafa ráðandi áhrif á félagslegt 
taumhald einstaklinga, það er geðtengsl eða tilfinningatengsl (e. 
attachment), skuldbinding (e. commitment), þátttaka (e. involvement) og 
viðhorf (e. belief) (Akers og Sellers, 2009; Siegel, 2009; Alston, Harley 
og Lenhoff, 1995; Hirschi, 1969). Geðtengsl fela í sér að eftir því sem að 
einstaklingur tengist öðrum heilsteyptari böndum, þeim mun meiri líkur 
eru á að hann fylgi viðmiðum samfélagsins, ásamt því að góð tengsl ýta 
undir jákvæða afstöðu til samfélagsins. Hér leggur Hirschi sérstaka 
áherslu á tengsl einstaklinga við fjölskyldu og skóla (Akers og Sellers, 
2009; Siegel, 2009; Alston, Harley og Lenhoff, 1995; Hirschi, 1969). 
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Með skuldbindingu er átt við langtímamarkmið einstaklings, sem og 
skuldbindingu hans við sjálfan sig og aðra. Þetta þýðir að eftir því sem 
einstaklingur hefur meiri skyldum að gegna og raunhæfari markmið til 
lengri tíma þá minnka líkurnar á að hann fórni þeim til dæmis með 
einhverskonar frávikshegðun. Þannig bendir Hirschi á að einstaklingur 
sem hefur unnið að einhverju langtímamarkmiði, samanber að sinna 
heimanámi sínu samviskusamlega og reglulega, tekur síður áhættu eða 
sýnir frávikshegðun sem setur fyrri vinnu í hættu. Aftur á móti er 
einstaklingur sem hefur litlu að tapa, og hefur þar af leiðandi síður unnið 
að slíkum langtímamarkmiðum, mun óhræddari við að taka slíka áhættu, 
líkt og í gegnum afbrot eða vímuefnaneyslu. Í þessu samhengi er til 
dæmis hægt að líta til einstaklinga sem hafa flosnað upp úr grunnskóla. 
Hirschi leggur áherslu á að í skuldbindingu felist að einstaklingurinn 
þurfi að hafa sett sér raunhæf markmið og sömuleiðis að hafa fyrir þeim 
(Akers og Sellers, 2009; Siegel, 2009; Alston, Harley og Lenhoff, 1995; 
Hirschi, 1969). Þátttaka felur í sér að eftir því sem einstaklingar hafa 
meira fyrir stafni, þeim mun minni áhuga og tíma hafa þeir til 
einhverskonar frávikshegðunar. Þannig er talið að einstaklingar sem eru 
bundnir einhverri reglubundinni athöfn, svo sem við iðkun íþrótta, hafi 
minni tíma til að víkja frá ríkjandi viðhorfum. Einnig eru þeir sem verja 
miklum tíma með fjölskyldu sinni taldir ólíklegri til að víkja frá 
viðhorfum samfélagsins, að því gefnu að viðmið fjölskyldunnar séu í 
samræmi við viðmið og gildi samfélagsins (Akers og Sellers, 2009; 
Siegel, 2009; Alston, Harley og Lenhoff, 1995; Hirschi, 1969). Viðhorf 
segja til um að því meira sem að einstaklingur virðir gildi og viðmið 
samfélagsins, þeim mun minni líkur eru á frávikshegðun. Sem dæmi má 
nefna að ef ungmenni bera virðingu fyrir foreldrum sínum og stofnunum, 
þá eru þau talin í mun betri tengslum við viðmið og gildi samfélagsins 
(Akers og Sellers, 2009; Siegel, 2009; Alston, Harley og Lenhoff, 1995; 
Hirschi, 1969). 

Samkvæmt Hirschi eru því mun meiri líkur á frávikshegðun meðal 
ungmenna eftir því sem að félagslegt taumhald er veikara. Hjá 
einstaklingum þar sem félagslegt taumhald er sterkt, eru meiri líkur á að 
þeir einstaklingar hafi tamið sér viðmið og gildi samfélagsins. Að hans 
mati ætti því að vera þeim mun meiri árangur og ástundun í námi eftir því 
sem að félagslegt taumhald einstaklings mælist sterkara. Þannig aukast 
einnig líkur á að einstaklingur geri sér langtímamarkmið í námi, séu 
tengslin sterk (Akers og Sellers, 2009; Siegel, 2009; Alston, Harley og 
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Lenhoff, 1995; Hirschi, 1969). Einstaklingar sem hafa veik tengsl við 
skólann, það er að þeim líður illa í skóla eða eru lítið skuldbundnir 
náminu, eru líklegri til að tileinka sér þann lífsstíl sem talinn er fylgja 
vímuefnaneyslu vegna þess að mikilvæg tengsl við gildi og væntingar 
samfélagsins hafa rofnað. Einstaklingar eru líklegri til að fylgja lögum og 
reglum samfélagsins og leiðast síður út í frávikshegðun og 
vímuefnaneyslu ef þeir eru í sterkum tengslum við aðila sem fylgja 
hefðbundnum viðmiðum og gildum samfélagsins. Áhersla á framtíðarsýn 
í námi sem og mikilvægi þess að hafa markmið til að stefna að í lífinu er 
ein af áherslum í kenningum Hirschi um frávikshegðun. Þannig má greina 
í kenningum Hirschi áherslu á mikilvægi forvarna (Alston, Harley og 
Lenhoff, 1995). 

Í kenningum Hirschi má finna skýringar á hvers vegna dregur úr tíðni 
frávikshegðunar og afbrota, eftir því sem fólk verður eldra. Þannig virðist 
vera að með auknum skuldbindingum, verkefnum og skyldum þá dragi 
einstaklingar sig frekar frá afbrotum. Eftir því sem einstaklingar eldast þá 
aukast líkur á tengslum, samanber tengsl við maka og börn. Slíkum 
tengslum fylgir aukin ábyrgð og skuldbinding, sem virðist virka sem 
forvörn gegn frávikshegðun. Þegar einstaklingurinn hefur myndað djúp 
tengsl, eins og við maka og börn, þá aukast líkur á langtíma sjónarmiðum 
og skýrari markmiðum. Einstaklingurinn fyllist aukinni ábyrgðarkennd 
og vill síður bregðast þessum skuldbindingum sem hann hefur stofnað til 
(Akers og Sellers, 2009; Siegel, 2009). 

 

2.5.3 Félagsnámskenningar 

Félagsnámskenningar (e. social learning theories) byggja á kenningum 
atferlisfræðinnar, sem ganga út frá því að hegðun sé lærð og ekki sé hægt 
að rannsaka hugann á vísindalegan hátt heldur verði að mæla atferli 
einstaklinga sýnilega. Í framhaldinu tekur Bandura kenninguna upp á 
arma sína, með aukinni áherslu á áhrif styrkingar á hegðun. Þannig leggur 
Bandura áherslu á hvernig einstaklingar læra af því að fylgjast með 
athöfnum og gjörðum annarra og að lokum tileinka sér sömu hegðun. 
Samkvæmt félagsnámskenningum lærist hegðun aðallega með tvennum 
hætti, annað hvort í gegnum styrkingu eða herminám. Það sem við lærum 
byggir þannig á umbunarhætti aðstæðna. Skiptir þá engu hvort um ræðir 
jákvæða eða neikvæða hegðun. Þar sem frávikshegðun líkt og önnur 
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hegðun, lærist í samskiptum við aðra. Athöfn sem fær jákvæða svörun, 
það er styrkingu úr umhverfinu, lærist hvort sem þessari jákvæðu svörun 
er beint að einstaklingnum sjálfum eða einhverjum öðrum. Það sem lærst 
hefur viðhelst og er notað vegna styrkingar, bæði beinnar, óbeinnar og 
sjálfstýrðrar (Akers og Sellers, 2009; Andrews og Bonta, 2006; Bandura, 
1986; Bandura, 1977). Með tímanum hefur bæst við kenningu Bandura 
og áhersla á forspá um hegðun hefur fengið aukið vægi, sem gerir ráð 
fyrir fleiri þáttum en styrkingu þegar kemur að því að spá fyrir um 
hegðun (Bandura, 2001). 

Samkvæmt kenningu Akers (1985) er frávikshegðun lærð þar sem hún 
er styrkt af umhverfinu og er sú hegðun sem er styrkt umfram aðra 
skilgreind æskileg. Ef jafningjahópurinn er jákvæður í garð 
frávikshegðunar aukast líkur á henni til muna. Þannig hefur hópurinn þau 
áhrif að auðveldara verður fyrir heildina að víkja frá viðmiðum og gildum 
samfélagsins (Akers, 1985; Akers og Sellers, 2009). 

 



 

50 

 

 



 

51 

3. Aðferð 

Þessi kafli skiptist í sex hluta. Í fyrsta hluta er sagt frá markmiðum 
rannsóknarinnar og rannsóknarspurningum. Annar hluti fjallar um 
ástæður að baki vali á viðfangsefninu. Þriðji hluti fjallar um 
rannsóknaraðferðina sem beitt var við framkvæmd þessarar rannsóknar 
og greint er frá því hvað felst í eigindlegri rannsóknaraðferð og 
hugmyndafræðinni þar að baki. Í fjórða hluta er sagt frá viðmælendum og 
vettvangi rannsóknarinnar. Fimmti hluti fjallar um framkvæmd 
rannsóknarinnar, hvernig gögnum var safnað og greiningu þeirra. Í sjötta 
og síðasta hluta er sagt frá siðferðilegum atriðum og álitamálum sem snúa 
að rannsókninni og framkvæmd hennar.  

 

 

3.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið verkefnisins og rannsóknarinnar í heild var að kanna vægi 
menntunar og fræðslustarfs í fangelsum í umræðu um betrun. Markmiðið 
er að kynnast upplifun og reynslu fanga af námi innan veggja fangelsis og 
varpa þannig ljósi á menntun sem betrun. Þar að auki var markmið að 
athuga hvort nám drægi úr líkum á afbrotahegðun að fangelsisvist 
lokinni, ásamt því að fá að kynnast fyrri skólareynslu viðmælenda og að 
lokum að geta borið saman upplifun viðmælenda í langtímarannsókn við 
upplifun og reynslu viðmælenda í samanburðarviðtölum. Einnig langaði 
mig til að fá að öðlast innsýn í hvert aðgengi væri að námi í öðrum 
fangelsum og með því reyna að kanna að hve miklu leyti Litla-Hraun 
væri frábrugðið námsumhverfi annarra fangelsa. 

Rannsóknarspurningarnar voru mótaðar út frá ofangreindum 
markmiðum. Í byrjun lagði ég af stað með mjög opnar 
rannsóknarspurningar en eftir því sem leið á rannsóknarferlið skýrðust 
markmiðin með rannsókninni sem og rannsóknarspurningarnar. 
Spurningarnar sem leitað var svara við voru fjórar, ásamt þremur 
undirspurningum: 
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1. Hver eru tengsl fyrri reynslu af námi og upplifunar fanga á 
skólabekk? 

2. Hverjar eru upplifanir námsmanna af námi innan veggja 
fangelsis? 

3. Hver eru markmið og tilgangur námsmanna með námi sínu?  

a. Dregur nám úr líkum á afbrotahegðun að fangelsisvist 
lokinni?  

b. Breytist framtíðarsýn fanga á námstímanum og hefur 
gengi í námi áhrif  þar á? 

4. Hvernig birtist reynsla og upplifanir fanga í öðrum fangelsum 
af námi, í samanburði við reynslu og upplifanir 
lykilþátttakenda? 

a. Hvernig birtist aðgengi að námi á milli fangelsa? 

 

 

 

3.2 Ástæður að baki vali á viðfangsefni 

Í þessari rannsókn er sjónum beint að fræðslustarfi sem er hluti af námi 
mínu í uppeldis- og menntunarfræði. Bakgrunnur minn í námi, bæði BA-
nám í uppeldis- og menntunarfræði og nú meistaranám í sömu fræðum 
með áherslu á fræðslustarf og stjórnun, hefur því mikil áhrif á ástæður að 
baki vali viðfangsefnis og mótar þannig áherslur þessarar eigindlegu 
rannsóknar. Þannig horfir uppeldis- og menntunarfræðingurinn 
óhjákvæmilega á fyrri reynslu viðmælenda og hvað hefur mótað hann allt 
frá upphafi, þrátt fyrir að lykiláhersla hafi verið að fá að kynnast 
upplifunum og reynslu viðmælenda af námi innan veggja fangelsis. 
Þannig hefur fyrra nám þau mótandi áhrif að það fyrsta sem athygli er 
beint að í reynslu viðmælenda er bæði uppvöxtur, fjölskyldutengsl og 
hver upplifun þeirra hafi verið af fyrri skólagöngu. Auk framangreinds 
hef ég í mínu háskólanámi lagt mikla áherslu bæði á sálfræði og 
jafnréttismál í víðu samhengi. Seinni skólaveturinn, á meðan 
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gagnasöfnun fyrir þetta verkefni fór fram, stundaði ég svo diplómanám í 
náms- og starfsráðgjöf. Bæði í meistaranámi mínu og þessu diplómanámi 
hef ég unnið flest námsverkefni með fræðslustarf í fangelsum í huga, sem 
ég tel aðeins styrkja þessa ritgerð. Í því samhengi átti ég meðal annars 
einn fund með fulltrúum Afstöðu, félags fanga, vorið 2009 áður en ég 
vann verkefni þar sem skoðað var hvers vegna þeir sem ekki kjósa að 
stunda nám í afplánun velja þann kost. Fyrir það verkefni ræddi ég við 
tæplega tuttugu fanga til að fá að heyra ástæður þeirra. Niðurstöður sýndu 
að stór hópur hafði ekki lokið hefðbundnu grunnskólanámi og glímdi við 
mikla námsörðugleika, en að sama skapi sýndi hópurinn námi mikinn 
áhuga. 

Önnur reynsla sem ég tel einnig hafa haft áhrif í þessu verkefni og ýtt 
undir aukinn áhuga minn á námsaðgengi fanga er starf mitt í 
stúdentapólitík. Fyrir nokkrum árum starfaði ég með Röskvu og sat í 
stúdentaráði fyrir hönd samtakanna. Eitt af mínum stærstu baráttumálum 
var jafnrétti til náms og það hvernig ætti að skapa öllum jafnt aðgengi að 
námi óháð kyni, efnahag, uppruna, búsetu, fötlun eða stöðu. Liður í þessu 
var að standa vörð í baráttu gegn skólagjöldum við ríkisrekna háskóla. 
Þegar ég fór síðan að rýna í lög sem snúa að réttindum fanga og aðgengi 
þeirra að menntun, öðlaðist hugtakið jafnrétti til náms nýja merkingu í 
mínum huga.  

Þrátt fyrir að námsáhugi minn í gegnum tíðina og trú mín á 
forvarnargildi menntunar hafi hér ráðandi áhrif á hvað ég kýs að skoða í 
verkefni sem þessu, þá má segja að bakgrunnur minn úr starfi hjá Rauða 
krossinum hafi einnig haft ráðandi áhrif á þetta val. Þaðan hef ég reynslu 
af því að ræða við einstaklinga að lokinni fangelsisvist, sem höfðu ekki 
náð að fóta sig sem skyldi í samfélaginu að afplánun lokinni. Flestir áttu 
þessir einstaklingar það sameiginlegt að hafa leiðst inn á braut afbrota í 
gegnum fíkniefnaneyslu og áttu þeir erfitt með að halda sig frá fíkninni 
að afplánun lokinni. Það hafði svo bein áhrif á samskipti þeirra við 
fjölskyldur sínar og gerði þeim erfiðara um vik að nálgast þær. Þessir 
einstaklingar áttu það flestir sameiginlegt að hafa misst trúna á lífið. Það 
sem einstaklingarnir áttu einnig sameiginlegt var að hafa ekki stundað 
nám í afplánun. Því má segja að kynni mín af þessum einstaklingum hafi 
með beinum hætti haft áhrif á að áhugi minn vaknaði varðandi það að 
skoða fræðslustarf í fangelsum og fá að kynnast upplifunum fanga sem 
sitja á skólabekk. 
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Ég tel mikilvægt að taka fram að í upphafi rannsóknarinnar hafði ég 
hvorki reynslu né þekkingu af fangelsismálum og hafði ekki komið í 
fangelsi fyrr en ég hóf gagnasöfnun haustið 2008. Ég hef litið á það sem 
ákveðinn kost við rannsóknarvinnuna, því þegar ég kom í fangelsið að 
Litla-Hrauni í fyrsta sinn var mín upplifun ómótuð af fyrri reynslu. 
Reynsluleysi getur þó líka verið ókostur. Eftir ábendingu frá leiðbeinanda 
mínum skráði ég mig í áfanga í afbrotafræði haustið 2008 til að styrkja 
sjálfa mig á þessu fræðasviði. Það var reynsla sem ég hefði ekki viljað 
missa af. Eftir að hafa bætt við mig þessum áfanga fann ég að það 
dýpkaði þekkingu mína á fangelsimálum til muna, ásamt því að 
fræðilegur skilningur jókst þannig að ég sá þessi málefni í mun víðara 
samhengi eftir á. 

 

3.3 Rannsóknaraðferð 

Í þessari rannsókn er notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. 
qualitative research methods) en sú aðferð er talin henta vel þegar 
markmið rannsóknar er að öðlast innsýn og skilning á reynslu og upplifun 
fólks á eigin lífi og hvaða merkingu það leggur í líf sitt og aðstæður 
(Bogdan og Biklen, 2003). Samkvæmt hugmyndafræði eigindlegra 
rannsóknaraðferða er merking ekki innbyggð í hluti heldur er hún 
félagsleg afurð sem verður til í gegnum samskipti einstaklinga sem skapa 
síðan og endurskapa veruleikann og gefa honum merkingu. Í þessari 
sköpun þekkingar gegnir tungumálið lykilhlutverki. Því er lögð áhersla á 
að skoða hvernig einstaklingar skilja líf sitt, hver á sinn hátt, og hvaða 
merkingu þeir leggja í fyrirbæri, atburði eða hugtök í lífi sínu. 
Fyrirbærafræðin leggur áherslu á að til þess að geta skilið upplifanir 
einstaklingsins sem rætt er við, þurfi rannsakandi að öðlast skilning á lífi 
og fyrri reynslu hans (Bogdan og Biklen, 2003; Creswell, 1998; Crotty, 
1998; Taylor og Bogdan, 1998).  

Eigindlegar rannsóknaraðferðir byggja á heimspekilegum grunni 
fyrirbærafræðinnar (e. phenomenology) og er hún því lykill að skilningi á 
þessari aðferðafræði (Bogdan og Biklen, 2003; Taylor og Bogdan, 1998). 
Til eru ólíkar nálganir innan eigindlegrar rannsóknarhefðar eins og 
lífssaga, fyrirbærafræði, grunduð kenning, etnógrafía og tilviksathugun 
(Creswell, 1998). Hver aðferð mótast síðan út frá ólíkri hugmyndafræði, 
það er pósitívisma, félagslegri mótunarhyggju, póstmódernisma eða 
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femínísma (Crotty, 1998; Taylor og Bogdan, 1998). Rannsóknir sem 
byggja á fyrirbærafræðilegum grunni reyna ekki að skýra veruleikann út 
frá ákveðnum kenningum (afleiðslu) heldur byggja þær á reynslu hvers 
og eins þátttakanda og finna þannig skýringar á fyrirbærinu sem verið er 
að rannsaka (aðleiðsla). Út frá því er talað um þær sem sveigjanlegar 
(Bogdan og Biklen, 2003; Taylor og Bogdan, 1998). Ég staðset mig innan 
fyrirbærafræðinnar vegna þess að ég tel það sjónarhorn henta best til að 
varpa ljósi á þá þekkingu sem hér er leitað. Auk þess hef ég stuðst við 
vinnubrögð grundaðrar kenningar, þar sem greining gagna og þróun 
rannsóknar hefur farið fram samhliða gagnaöflun, ásamt kerfisbundnum 
vinnubrögðum. Aðferðir grundaðrar kenningar beinast að því að þróa 
kenningu sem byggist á rannsóknargögnum (Creswell, 1998). Markmið 
þessarar rannsóknar hefur ekki verið að þróa kenningu, en þrátt fyrir það 
hefur reynst vel að styðjast við þessa aðferð sem byggir á skipulögðum 
vinnubrögðum og stöðugri greiningu rannsóknargagna. Slík nálgun 
stuðlar að framþróun rannsóknarinnar (Creswell, 1998).  Þekkingarfræðin 
(e. epistemology) að baki fræðilegu sjónarhorni þessarar rannsóknar 
byggir á félagslegri mótunarhyggju, einnig nefnd hugsmíðahyggja, sem 
leggur áherslu á eðli þekkingar. Samkvæmt henni er ekki til neinn 
raunverulegur sannleikur fyrir okkur að uppgötva, heldur er veruleikinn 
félagslega skapaður og endurskapaður í samskiptum okkar við annað fólk 
og umhverfið (Esteberg, 2002; Crotty, 1998; Taylor og Bogdan, 1998). 
Þrátt fyrir ákveðinn sveigjanleika sem einkennir eigindlegar 
rannsóknaraðferðir er mikið lagt upp úr aðferðafræðilegri nákvæmni. 
Mikilvægt er að rannsakandi sé meðvitaður um eigin lífsskoðanir og gildi 
og hvað það er sem hefur áhrif á hann sem rannsakanda. 
Aðalrannsóknartækið er rannsakandinn sjálfur og því skiptir miklu máli 
að hann sé meðvitaður um hver hann er, hver bakgrunnur og reynsla hans 
er, því allt hefur það áhrif á túlkun rannsóknargagnanna (Kvale og 
Brinkmann, 2009; Bogdan og Biklen, 2003; Taylor og Bogdan, 1998; 
Kvale, 1996). Rannsakandinn reynir því eftir fremsta megni að leggja til 
hliðar eigin skoðanir, trú, viðhorf og fordóma og rannsaka með opnum 
huga og því viðhorfi að allt skipti máli sem sagt er og geti verið lykill að 
dýpri skilningi á fyrirbærinu sem rannsakað er. Rannsakandinn styðst 
gjarnan við fyrirfram mótaðan spurningaramma en ekki formlegan 
spurningalista (Kvale og Brinkmann, 2009; Kvale, 1996). 

Til eru margvíslegar leiðir innan eigindlegra aðferða við gagnasöfnun. 
Hægt er að afla gagna til dæmis í gegnum bækur, ljósmyndir, dagbækur, 
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viðtöl og þátttökuathuganir. Opin viðtöl eru heppileg leið þegar markmið 
rannsóknar er að öðlast aukna innsýn og skilning á reynslu og upplifun 
fólks (Bogdan og Biklen, 2003; Taylor og Bogdan, 1998). 

Opið viðtal er ekki staðlað heldur er það sveigjanlegt og mótast á 
ólíkan hátt eftir viðmælendum hverju sinni. Í opnum viðtölum er mikið 
lagt upp úr trúnaði sem er lykilatriði þess að unnt sé að mynda tengsl og 
traust samband við viðmælendur þegar rædd eru persónuleg atriði og 
viðkvæmar upplifanir. Í upphafi viðtals var viðmælandi minntur á að það 
sé reynsla hans og upplifun sem skipti mestu máli og því ekki til neitt eitt 
rétt svar við spurningum rannsakanda, því öll svör séu rétt. Niðurstöður 
úr opnum viðtölum eru ekki notaðar til að alhæfa yfir heilu hópana, 
heldur til að lýsa viðhorfum og sýnum þess einstaklings sem talað er við í 
hvert skipti (Bogdan og Biklen, 2003; Taylor og Bogdan, 1998). 

Þátttökuathugun er þegar rannsakandi fer á vettvang og fylgist með 
því fólki sem rannsóknin beinist að, skráir niður nákvæmlega það sem 
fyrir augu ber og reynir að ráða í merkingu félagslegra athafna. Að 
þátttökuathugun lokinni skráir rannsakandi hjá sér vettvangsnótur. Í 
vettvangsnótum er reynt að lýsa öllu mjög nákvæmlega, svo sem fólki, 
umhverfi og atburðum (Bogdan og Biklen, 2003; Taylor og Bogdan, 
1998). Í þátttökuathugununum var lögð áhersla á að reyna að skilja 
menninguna innan fangelsisins. Mikilvægi þess felst í því að öðlast 
frekari og dýpri skilning á orðum viðmælanda og til að skilja betur 
merkingu orða þeirra í samhengi við umhverfið (Bogdan og Biklen, 2003; 
Wolcott, 2001; Taylor og Bogdan, 1998). 

 

3.4 Lýsing á vettvangi og viðmælendum 

Eftir að hugmynd að rannsóknarefni mótaðist formlega á fundi í 
september 2008 með leiðbeinanda mínum, Dr. Guðnýju Guðbjörnsdóttur 
prófessor í uppeldis- og menntunarfræði, þá hafði ég samband við 
stjórnendur innan Fangelsismálastofnunar og forstöðumann fangelsisins á 
Litla-Hrauni, Margréti Frímannsdóttur, í gegnum tölvupóst, þar sem ég 
óskaði eftir leyfi til rannsóknar innan Litla-Hrauns ef þátttakendur 
fengjust. Fékk ég jákvæð og skjót viðbrögð. Eftir ábendingu frá 
forstöðumanni fangelsisins hafði ég samband við Ingis Ingason 
kennslustjóra á Litla-Hrauni og Önnu Fríðu Bjarnadóttur náms- og 
starfsráðgjafa. Þau urðu tengiliðir mínir á staðnum, auk Sigurðar 
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Steindórssonar deildarstjóra sem ég tilkynnti um komur mínar til. Þótti 
mér alla jafna vinalegt að koma á Litla-Hraun en sérstaklega þegar 
Sigurður tók á móti mér. Ingis og Anna Fríða liðsinntu mér á margan hátt 
yfir þann tíma sem á gagnasöfnun stóð, þannig höfðu þau milligöngu um 
samskipti við forstöðumann fangelsisins og við fangaverði þegar óska 
þurfti eftir leyfi fyrir komum mínum og þegar óskað var eftir leyfum fyrir 
kennslustofur vegna viðtala. Síðast en ekki síst voru þau í samskiptum 
við viðmælendur þar sem aðgengi að þeim er erfitt fyrir þá sem standa 
fyrir utan fangelsið. Þegar horft er til þess að framkvæmd vegna 
gagnasöfnunar hefur staðið yfir í tæp tvö ár, og hversu mörg viðtöl hafa 
verið tekin í heildina, þá er auðvelt að gera sér grein fyrir  því hversu 
mikla vinnu þau hafa lagt á sig fyrir heimsóknir mínar á Litla-Hraun.  

Þannig óskuðu þau eftir þátttöku viðmælenda fyrir mína hönd, bæði 
haustið 2008 og svo aftur í byrjun árs 2009 þegar hópur lykilþátttakenda 
var myndaður. Eftir að námsmenn innan Litla-Hrauns höfðu tekið jákvætt 
í þá hugmynd að gerast þátttakendur í þessu verkefni, samkvæmt beiðni 
Önnu Fríðu eða Ingis, þá gat ég í kjölfarið sjálf hitt þá og óskað beint eftir 
samstarfi og úrskýrt trúnað og annað sem mikilvægt er að gæta að í 
eigindlegri rannsókn sem þessari. Þegar ég hitti viðmælendur sem höfðu 
gefið vilyrði fyrir þátttöku í fyrsta sinn og óskaði þá sjálf persónulega 
eftir þeirra samstarfi, þá fór það oftast fram í þátttökuathugunum, þegar 
ég var viðstödd hefðbundna skóladaga við skólann á Litla-Hrauni. Því má 
segja að viðmælendur voru fengnir í gegnum markvisst úrtak, þar sem 
fyrir lá í upphafi hvaða skilyrði þeir þyrftu að uppfylla, en það er að vera 
fangar sem stunda nám í afplánun (Ritchie, Lewis og Elam, 2003). Anna 
Fríða og Ingis óskuðu eftir þátttöku allra viðmælenda fyrir mína hönd, í 
öllum tilvikum nema einu. Sá þátttakandi sýndi áhuga að eigin 
frumkvæði eftir að hafa orðið var við að viðtöl færu fram innan skólans á 
Litla-Hrauni. Spurðist hann út í verkefnið á milli viðtala sem fóru fram 
þann daginn og sýndi þátttöku áhuga sem var vel þegið þar sem ekki 
hafði á þeim tíma enn tekist að finna átta viðmælendur líkt og stefnt var 
að, hann varð áttundi viðmælandinn. 

Haustið 2008 hófst gagnasöfnun formlega, þegar fimm viðtöl fóru 
fram á Litla-Hrauni, þar af tvö við sérfræðinga sem annast utanumhald og 
stuðning við námið á staðnum og svo þrjú við fanga á skólabekk. Þetta 
haust voru viðmælendur því fimm. Í byrjun árs 2009 var myndaður, líkt 
og áður segir átta manna hópur lykilþátttakenda fyrir langtímarannsókn, 
þar sem ákveðið hafði verið að fylgja föngum eftir frá og með þeim tíma í 
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tæpt eitt og hálft ár og ræða reglulega við hvern og einn viðmælenda á 
tímabilinu og fá að kynnast upplifunum þeirra og reynslu. Þegar óskað 
var eftir þátttöku viðmælenda var reynt að horfa til þess að sem 
fjölbreyttust reynsla skilaði sér inn í viðmælendahópinn, og þannig yrði 
sögð saga þeirra sem bæði ættu auðveldara með nám en eins líka saga 
þeirra sem glíma við námsörðugleika. Þar sem ég taldi mikilvægt að 
reynsla þeirra sem talað yrði við væri ekki einsleit, heldur spannaði 
ákveðna breidd. Fyrstu þrír viðmælendurnir frá haustinu 2008 áttu það 
sameiginlegt að ganga tiltölulega vel í námi og virtist þá auðveldara að ná 
til viðmælenda sem deildu sambærilegri reynslu. Þar sem það var ekki 
sjálfgefið að þeir sem beðnir voru um þátttöku tækju því jákvætt, þá var 
ekki lögð jafn mikil áhersla á mismunandi námsgengi við leit að 
viðmælendum, heldur því tekið fagnandi þegar þeir sem leitað var til voru 
tilbúnir til þátttöku. Engu að síður virðist fjölbreytt skipting hafa orðið 
innan hópsins. Innan hans eru viðmælendur sem eiga góðu gengi í námi 
að fagna og svo eru aðrir sem glíma við hindranir á tilteknum sviðum í 
námi. Einnig eru á meðal þátttakenda, viðmælendur sem eiga við mikla 
námsörðugleika að stríða og glíma við mismunandi hindranir í námi.  

Í hópi lykilþátttakenda voru líkt og áður segir átta viðmælendur, þar af 
voru tveir viðmælendur frá fyrstu gagnasöfnunarlotunni haustið 2008 og 
því bættust í hóp lykilþátttakenda sex nýir viðmælendur í byrjun árs 
2009. Sumarið 2009 voru tekin þrjú samanburðarviðtöl við fanga sem 
höfðu stundað nám eða voru í námi í öðrum fangelsum. Á þessum tíma 
fóru viðtöl fram í fangelsinu á Kvíabryggju, Kópavogi og 
Hegningarhúsinu. Í byrjun árs 2010 fór fram fjórða samanburðarviðtalið í 
fangelsinu á Akureyri. Því voru þátttakendur í samanburðarviðtölum alls 
fjórir talsins. Þessi viðtöl voru tekin með það fyrir augum að fá 
samanburð á reynslu og upplifun fanga í öðrum fangelsum við reynslu og 
upplifun lykilþátttakenda af námi í afplánun, ásamt því að ölast innsýn í 
hvernig aðgengi að námi birtist í öðrum fangelsum á landinu.  

Heildarfjöldi þátttakenda í þessari rannsókn voru fimmtán talsins. Átta 
tilheyrðu lykilþátttakendum úr langtímarannsókn, fjórir viðmælendur 
voru úr samanburðarhóp, tveir viðmælendur voru fagaðilar sem rætt var 
við haustið 2008 ásamt einum viðmælenda úr röðum fanga sem einnig 
var rætt við haustið 2008 en hann hélt ekki áfram í frekari rannsókn.  

Þegar fjöldi lykilþátttakenda er borinn saman við fjölda nemenda í 
skólanum á Litla-Hrauni á sama tíma og átta manna hópurinn er 
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myndaður, í upphafi árs 2009, þá kemur í ljós samkvæmt upplýsingum 
frá Ingis Ingasyni kennslustjóra við skólann að heildarfjöldi nemenda við 
skólann var um 30 talsins. Lykilþátttakendur í þessu verkefni voru því 
rúmlega 25% af heildarfjölda nemenda við skólann á Litla-Hrauni á 
þessum tíma (Ingis Ingason, munnleg heimild, 12.08.2010). 

 

Þegar viðtölin við lykilþátttakendur hófust í byrjun árs 2009, áttu allir 
viðmælendurnir það sameiginlegt að stunda nám á Litla-Hrauni. Námið 
stunduðu þeir á mismunandi skólastigum en í flestum tilvikum var um 
staðbundið nám að ræða við skólann á Litla-Hrauni, sem rekinn er í 
gegnum Fjölbrautaskóla Suðurlands á Selfossi. Aðrir voru í fjarnámi á 
háskólastigi í gegnum tölvuver skólans. Fengu tveir viðmælendur að 
sækja hluta námsins staðbundið fyrir utan fangelsið, þar sem þeir 
uppfylltu skilyrði í lögum um fullnustu refsingar (nr. 49/2005) þar sem 
segir að Fangelsismálastofnun getur veitt fanga sem afplánar refsingu 
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 
ljúka afplánun. Slíkt leyfi er þó ekki veitt nema fangar hafi afplánað 
þriðjung refsitímans, þó að lágmarki eitt ár og að hámarki fjögur ár. 

 Gengi viðmælenda í námi var misjafnt. Sumum gekk afar vel og 
innan hópsins voru meðal annars viðmælendur sem höfðu hlotið 
viðurkenningar fyrir námsárangur. En öðrum gekk ekki vel og sumir 
glímdu við mikla námsörðugleika, líkt og áður segir. Viðmælendur voru á 
ólíkum aldri, allt frá rétt rúmlega tvítugu til rúmlega fertugs. 
Fjölskyldubakgrunnur þeirra var mismunandi en flestir þeirra áttu það 
sameiginlegt að hafa átt í erfiðleikum með neyslu fíkniefna og nokkuð 
stór hópur átti brotna skólareynslu að baki. Stór hópur viðmælenda eru 
feður og eiga ýmist eiginkonur eða barnsmæður sem þeir eru í sambandi 
við fyrir utan. Langflestir áttu það sameiginlegt að vera mjög umhugað 
um fólkið sitt og hugur þeirra leitaði mikið út á við sem reyndi á andlega 
líðan í afplánun. Meirihluti lykilþátttakenda hafði áður setið í afplánun. 

Í viðtölunum var ekki lögð áhersla á hvers vegna einstaklingarnir væru 
í afplánun og fengu viðmælendur að vita strax í byrjun að þeir yrðu ekki 
spurðir út í ástæður þar að baki. Áherslan væri fyrst og fremst á upplifun 
þeirra af því að stunda nám innan veggja fangelsis, ásamt því að fá að 
kynnast fjölskyldubakgrunni þeirra og fyrri reynslu af námi.  
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3.4.1 Viðmælendur í langtímarannsókn – lykilþátttakendur 

Hér verða viðmælendur úr langtímarannsókn fyrst kynntir og því næst 
viðmælendur úr samanburðarviðtölum. Til að halda trúnað við 
viðmælendur og gæta að persónurekjanlegum upplýsingum hefur 
einstökum atriðum verið breytt og verða þeir kynntir hér með 
gervinöfnum. 

 

Andrés Þórðarson 

Andrés er 35 ára og ólst upp á höfuðborgarsvæðinu. Foreldrar hans skildu 
þegar Andrés var tveggja ára og ólst hann upp á heimili með móður sinni, 
fósturföður og tveimur hálfsystkinum. Samband Andrésar og föður hans 
var með hefðbundnum hætti á meðan hann ólst upp og var hann hjá föður 
sínum og fósturmóður svokallaðar pabbahelgar, ásamt tveimur 
hálfsystkinum föður megin. Samband þeirra feðga styrktist mikið með 
árunum. Í æsku gekk Andrés í tvo mismunandi grunnskóla og reyndi 
mjög á hann að þurfa að skipta um skóla, þar sem hann hafði verið mjög 
ánægður í þeim fyrri en upplifði mikið einelti í þeim síðari. Því var 
grunnskólareynsla Andrésar mjög neikvæð í minningunni. Andrés taldi 
áfengi hafa haft neikvæð áhrif á sig á árum áður og hafði hann setið AA 
fundi í afplánun. Andrés á unnustu og er faðir. 

 

Bjarni Óskarsson 

Bjarni er rúmlega fertugur og ólst upp á höfuðborgarsvæðinu hjá 
foreldrum og þremur systkinum sínum. Faðir hans var sjómaður og því 
misjafnlega mikið við heima. Í grunnskóla glímdi Bjarni við mikla 
námsörðugleika ásamt athyglisbresti og ofvirkni sem hömluðu honum í 
námi. Bjarni átti slæmar minningar frá fyrri skólareynslu og þurfti ungur 
að fara að þekkja inn á aðra styrkleika sína til að upplifa að hann væri 
góður í einhverju. Bjarni byrjaði snemma í neyslu sem á margan hátt 
einkenndi lífsmynstur hans í kjölfarið. Bjarni hafði áður setið í afplánun. 
Bjarni á eiginkonu og börn. 
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Egill Jónasson 

Egill er rúmlega þrítugur og ólst upp á Austurlandi. Egill var ungur þegar 
foreldrar hans skildu. Hann upplifði mikið rót í uppeldinu og upplifði sig 
utanveltu á æskuheimilinu hjá móður sinni, fósturföður og hálfbræðrum. Í 
heildina á Egill fimm hálfsystkini. Uppvaxtarárin reyndu á samband Egils 
og móður hans sem varð til þess að traust í þeirra samskiptum minnkaði 
og í kjölfarið varð hann nánari föður sínum. Hann leiddist ungur út í 
ýmiss konar áhættuhegðun og raskast skólagangan í kjölfarið, ásamt því 
að hann hóf neyslu vímuefna. Egill glímdi við námsörðugleika ásamt 
athyglisbrest og ofvirkni en lét það ekki stoppa sig þó hann hefði ekki 
lokið hefðbundnu grunnskólanámi. Þá sótti hann mikið í nám á 
unglingsárunum, jafnvel þó hann hafi búið á götunni á sama tíma. Egill 
hafði áður setið í afplánun. Egill er mikill fjölskyldufaðir og í miklum 
samskiptum við barnsmæður sínar og börn. 

 

Höskuldur Ásmundsson 

Höskuldur er tæplega fertugur og ólst upp hjá foreldrum ásamt bróður 
sínum á höfuðborgarsvæðinu. Höskuldi gekk ágætlega í skóla, 
sérstaklega þeim áföngum sem höfðuðu til áhuga hans. Höskuldur 
leiddist ungur út í áhættuhegðun og neyslu og missti áhuga á skólanum. 
Hann hætti þó ekki að mæta en sinnti ekki náminu og upplifir þannig að 
hann hafi ekki lokið grunnskóla með hefðbundnum hætti. Höskuldur 
hafði áður setið í afplánun. Höskuldur er faðir ásamt því að eiga konu og 
fósturbörn. 

 

Jakob Gunnarsson 

Jakob er rúmlega tvítugur og ólst upp á höfuðborgarsvæðinu. Foreldrar 
Jakobs skildu þegar hann var tveggja ára og á hann sex hálfsystkini. Þrátt 
fyrir stóran systkinahóp þá upplifði Jakob sig stundum einan á báti, þar 
sem feður hinna systkina hans voru þátttakendur í þeirra í lífi umfram það 
sem hann átti að venjast af eigin föður. Þar að auki þekkti hann lítið til 
systkina sinna föðurmegin. Jakob ólst upp hjá móður sinni og fósturföður, 
ásamt þremur hálfsystkinum. Fjölskyldan flutti erlendis áður en Jakob hóf 
grunnskólanám og byrjaði hann því sína grunnskólagöngu erlendis, þar 
sem honum gekk vel í námi. Þegar fjölskyldan snéri til baka hóf Jakob 
nám í unglingadeild, en náði ekki tökum á náminu vegna 
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tungumálaerfiðleika. Á sama tíma hóf Jakob neyslu og var á 
grunnskólaaldri þegar hann fór fyrst í meðferð, sem hafði þau áhrif að 
hann lauk ekki grunnskóla með hefðbundnum hætti. Jakob hafði áður 
setið í afplánun. 

 

Ólafur Sveinsson 

Ólafur er rúmlega þrítugur. Foreldrar hans skildu þegar hann var ungur 
og ólst hann upp á Suðurlandi hjá móður, fósturföður, einum albróður og 
tveimur hálfsystkinum. Í æsku hittu þeir bræður föður sinn á 
svokölluðum pabbahelgum. Ólafur hóf ungur áhættuhegðun og drykkju. 
Neysla vímuefna fylgdi í kjölfarið á unglingsárunum. Upp úr 13 ára aldri 
hætti Ólafur að sýna náminu áhuga en hélt þó áfram að mæta í skólann þó 
hann mætti ekki í sjálfar kennslustundirnar. Þannig lauk Ólafur 
grunnskólanámi með misgóðum árangri og afar takmarkaðri mætingu. 

 

Sverrir Traustason 

Sverrir er 35 ára og ólst upp á Suðurlandi með foreldrum og fjórum 
systkinum sínum. Sverrir var nokkuð ungur þegar fjölskyldan flutti 
erlendis og hóf hann grunnskólanám þar með ágætis árangri. Nokkrum 
árum síðar flutti fjölskyldan aftur heim en Sverri gekk illa að ná tökum á 
náminu eftir að heim var komið vegna tungumálaerfiðleika, sem einnig 
varð kveikjan að því að Sverrir upplifði mikið einelti í grunnskóla. Því 
var grunnskólareynsla hans erfið í minningunni. Sverrir er faðir og var 
mjög umhugað um börn sín. 

 

Þorkell Björnsson 

Þorkell er tæplega þrítugur og ólst upp hjá foreldrum sínum á 
höfuðborgarsvæðinu ásamt tveimur systrum. Þorkell glímdi við mikla 
námsörðugleika í grunnskóla ásamt því að stríða við athyglisbrest og 
ofvirkni sem hamlaði honum mjög í námi. Þorkell hóf neyslu í 
grunnskóla án þess að foreldrar hans veittu því eftirtekt, ásamt annarri 
áhættuhegðun. Með miklum herkjum og stuðningi aukakennara komst 
Þorkell í gegnum samræmdu prófin í grunnskóla og náði hann flestum 
áföngum. Þorkell hafði áður setið í afplánun. 
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Í skólanum á Litla-Hrauni eru tvær kennslustofur auk tölvuvers þar sem 
ýmis kennsla fer einnig fram. Viðtölin vegna langtímarannsóknarinnar 
fóru fram í þessum tveim kennslustofum. Undantekning var þó í maí 
2009 þegar tökur á sjónvarpsþáttaröðinni Fangavaktin fóru fram og 
myndatökufólk og leikarar höfðu aðstöðu í skólanum. Helmingur viðtala 
fór þá fram í skólanum, þegar hlé var á tökum, og hinn helmingurinn fór 
fram í heimsóknaraðstöðunni á Litla-Hrauni, þar sem fangar taka á móti 
gestum.  

Þó að skilyrði fyrir þátttöku í rannsókninni í upphafi hafi verið að 
viðmælendur þyrftu að stunda nám á Litla-Hrauni, þá er allt breytilegt og 
þannig skipti það ekki máli hvort viðmælendur færðust á milli fangelsa á 
tímabilinu eða hvort þeir hættu í námi. Þeim var áfram fylgt eftir og tekin 
viðtöl við þá, svo lengi sem þeir voru tilbúnir til að vera þátttakendur. 
Þannig er þó nokkuð um tilfærslur á milli fangelsa hérlendis og 
eftirsóknarvert þykir að komast í afplánun þar sem fangelsi er skilgreint 
sem opið fangelsi. Þar gefst þeim sem afplána bæði kostur á að nýta 
farsíma yfir daginn og netaðgengi sem er opið með ákveðnum fyrirvörum 
auk þess sem engar girðingar umlykja svæðið. Fangelsið á Kvíabryggju 
og fangelsið Bitra falla bæði undir opin fangelsi. Einnig gefst mörgum 
kostur á að ljúka seinni hluta afplánunar á áfangaheimilinu Vernd, væru 
þeir með skráða atvinnu eða skráðir í nám.   

Þau viðtöl í langtímarannsókninni sem ekki fóru fram innan Litla-
Hrauns, voru tekin á Kvíabryggju, Vernd eða Bitru og fóru þau fram inni 
á herbergjum viðmælenda og þegar viðtöl voru tekin á heimilum 
viðmælenda fóru þau fram inni í stofu. Af heildarfjölda viðtala í 
verkefninu, 48 talsins, fóru 41 viðtöl fram við lykilþátttakendur í 
langtímarannsókninni. Skiptast þau þannig að 28 viðtöl fóru fram á Litla-
Hrauni, 3 viðtöl fóru fram á Kvíabryggju, 3 viðtöl fóru fram á Vernd, 4 
viðtöl fóru fram utan fangelsis inni á heimilum viðmælanda að afplánun 
lokinni og að lokum fóru 3 viðtöl fram í fangelsinu á Bitru.  

Þau 7 viðtöl sem einnig voru tekin í verkefninu, haustið 2008 á Litla-
Hrauni og samanburðarviðtöl, en falla ekki undir langtímarannsókn 
skiptast þannig að 3 fóru fram á Litla-Hrauni, 1 fór fram í fangelsinu á 
Akureyri, 1 fór fram á Kvíabryggju, 1 fór fram í fangelsinu í Kópavogi og 
1 fór fram í Hegningarhúsinu að Skólavörðustíg. 
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Viðmælendur í samanburðarviðtölum eiga það sameiginlegt að hafa 
reynslu af námi í afplánun, hvort sem það var á sama tíma og viðtöl fóru 
fram eða áður. Líkt og viðmælendur í langtímahópnum þá stunduðu 
þessir viðmælendur nám á mismunandi skólastigum en flestir stunduðu 
nám á framhaldsskólastigi. Innan þessa hóps líkt og hjá hinum þá er gengi 
viðmælenda í námi misjafnt. Sumum gengur afar vel á meðan aðrir þurfa 
að glíma við ákveðnar hindranir í námi. Minni aldursbreidd er innan 
þessa hóps en í langtímahópnum. Viðmælendur í samanburðarviðtölunum 
voru á aldrinum frá tæplega þrítugu til rúmlega fertugs. 
Fjölskyldubakgrunnur viðmælenda er mismunandi og ekki er jafn hátt 
hlutfall viðmælenda innan þessa hóps sem hefur átt í vandræðum með 
neyslu fíkniefna. Viðmælendur innan þessa hóps eiga miserfiða 
skólareynslu að baki líkt og í hinum hópnum. Helmingur viðmælenda 
innan hópsins eiga maka og fjölskyldu fyrir utan sem gerir það að verkum 
að hugur þeirra og tilfinningar leita að miklu leyti út fyrir fangelsið, sem 
virðist hafa áhrif á andlega líðan og lengir biðina eftir því að losna. Eins 
og í viðtölum við langtímahópinn, var ekki lögð áhersla á hvers vegna 
þeir væru í afplánun og fengu viðmælendur að vita strax í byrjun að þeir 
yrðu ekki spurðir út í ástæður þar að baki. Áherslan væri fyrst og fremst á 
upplifun þeirra af því að stunda nám innan veggja fangelsis, ásamt því að 
fá að kynnast fjölskyldubakgrunni og fyrri reynslu af námi. 
Aðalmunurinn hér og í hinum viðtölunum er fjöldi viðtala við hvern 
viðmælanda. Þannig nást ekki að skapast nákvæmlega eins sterk tengsl, 
þó vissulega hafi skapast tengsl, og þar sem hér er um að ræða aðeins eitt 
viðtal við hvern viðmælanda þá næst ekki heldur sama dýpt í viðtölin og 
sami skilningur rannskanda á aðstæðum viðmælanda. Þannig sést það 
forskot sem langtímasnið hefur fram yfir eitt viðtal. Engu að síður voru 
þetta lærdómsrík og gefandi viðtöl eins og öll hin viðtölin. 

 

 

3.4.2 Viðmælendur í samanburðarhópi 

Líkt og hér á undan þá verða nú viðmælendur úr samanburðarhópnum 
kynntir. Til að halda trúnað við viðmælendur og gæta að 
persónurekjanlegum upplýsingum þá hefur einstökum atriðum verið 
breytt og verða þeir einnig kynntir hér með gervinöfnum. 
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Aðalsteinn Karlsson 

Aðalsteinn er rúmlega fertugur og ólst upp hjá einstæðri móður sinni á 
höfuðborgarsvæðinu. Föður sinn þekkti hann lítið og hefur ekki verið í 
miklum samskiptum við hann. Aðalsteinn átti við mikla námsörðugleika 
að stríða á grunnskólaárum og leiddist á sama tíma út í áhættuhegðun og 
neyslu og lauk því ekki hefðbundnu grunnskólanámi. Aðalsteinn hafði 
áður setið í afplánun. 

 

Elvar Vilhelmsson 

Elvar er tæplega þrítugur og ólst upp á Norðurlandi hjá ömmu sinni. 
Elvar var ungur þegar foreldrar hans skildu og á hann í heildina þrjú 
hálfsystkini. Í dag á hann í góðum og miklum samskiptum við báða 
foreldra sína þó hann hafi ekki alist upp hjá þeim né búið hjá þeim fyrr en 
á unglingsárunum. Elvar náði ágætis námsárangri í grunnskóla en 
upplifði mikið einelti á þeim tíma, sem gerði það að verkum að fyrri 
skólareynsla var afar neikvæð upplifun í minningunni. Elvar á unnustu og 
hafa þau verið í sambandi lengi. 

 

Hannes Arnórsson 

Hannes er tæplega fertugur og ólst upp á höfuðborgarsvæðinu hjá 
foreldrum og fjórum systkinum sínum. Honum gekk illa að fóta sig í 
námi á grunnskólaárunum og glímdi við mikla námsörðugleika. Mikil 
drykkja var á æskuheimilinu og nokkur systkinanna, þar á meðal Hannes, 
leiddust á braut áfengis og vímuefna,sem varð til þess að hann lauk ekki 
hefðbundnu grunnskólanámi. Hannes hafði áður setið í afplánun. 

 

Sveinn Gíslason 

Sveinn er 35 ára og ólst upp á Austurlandi hjá foreldrum sínum og er 
hann yngstur í stórum systkinahóp. Hann er það mikið yngri en flest 
systkinin að hann ólst hálfpartinn upp sem einbirni. Hann ólst upp við 
almenn sveitastörf, var virkur í íþróttum og gekk vel að stunda nám sitt í 
grunnskóla. Sveinn á eiginkonu og börn og var mjög umhugað um 
fjölskyldu sína. 
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Samanburðarviðtöl fóru fram í júní 2009 og febrúar 2010 og voru tekin í 
fangelsinu á Kvíabryggju, fangelsinu Kópavogsbraut 17, 
Hegningarhúsinu á Skólavörðustíg 9 og fangelsinu á Akureyri. Viðtalið á 
Kvíabryggju fór fram í herbergi viðmælanda en önnur samanburðarviðtöl 
fóru fram í ákveðnum viðtalsherbergjum í hverju fangelsi fyrir sig. 

 

3.5 Framkvæmd, úrvinnsla og greining gagna  

Undirbúningur fyrir þetta meistaraverkefni hófst í september 2008 og á 
meðan á undirbúningi stóð lagði ég inn tilkynningu til Persónuverndar 
ásamt því að sótt var um leyfi til Siðanefndar félagsvísindadeildar. Eftir 
að hafa fengið leyfi forstöðumanns fangelsisins að Litla Hrauni, 
Margrétar Frímannsdóttur til að heimsækja fangelsið leitaði ég til Ingis 
Ingasonar kennslustjóra á Litla-Hrauni og Önnu Fríðu Bjarnadóttur náms- 
og starfsráðgjafa, sem urðu síðar tengiliðir mínir á staðnum. Hjálpuðu 
þau mér að nálgast tvo fagaðila sem koma að undirbúningi og annast 
fræðslu með mismunandi hætti innan fangelsisins. Ég byrjaði á því að 
taka viðtöl við þessa tvo einstaklinga á meðan beðið var tilskilinna leyfa 
frá Persónuvernd og Siðanefnd félagsvísindadeildar. Fór fyrra viðtalið 
fram um miðjan september 2008 og það síðara viku seinna. Í millitíðinni 
var framkvæmd ein þátttökuathugun þar sem mér gafst meðal annars 
tækifæri til að hitta þá þrjá einstaklinga sem stunduðu nám sitt innan 
veggja fangelsisins og höfðu gefið vilyrði fyrir samstarfi og þátttöku í 
rannsókninni.  

Eftir að staðfesting barst frá Persónuvernd og svar frá Siðanefnd, hóf 
ég að finna tíma fyrir viðtöl við námsmennina. Í heildina tók ég fimm 
viðtöl og framkvæmdi eina þátttökuathugun á Litla-Hrauni haustið 2008, 
sem kallað er fyrsta gagnasöfnunarlotan. Önnur gagnasöfnunarlotan fór 
fram í byrjun árs 2009 eftir að samþykki hafði fengist fyrir áframhaldandi 
þátttöku tveggja viðmælanda úr fyrstu lotunni og sex nýir þátttakendur 
bættust í hópinn. Hófst þá gagnasöfnun fyrir hina eiginlegu 
langtímarannsókn þar sem átta námsmönnum á Litla-Hrauni var fylgt 
eftir í námi í tæplega eitt og hálft ár. Þriðji viðmælandinn, úr hópi fanga 
sem stunduðu nám innan veggja fangelsis, frá fyrstu 
gagnasöfnunarlotunni hafði einnig verið beðinn um áframhaldandi 
þátttöku sem hann var ekki tilbúinn til. Þegar þriðja gagnasöfnunarlotan 
fór fram vorið 2009 fóru 7 viðtöl fram á Litla-Hrauni og eitt á 
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Kvíabryggju. Í fjórðu gagnasöfnunarlotunni haustið 2009 fóru 5 viðtöl 
fram á Litla-Hrauni, eitt á Kvíabryggju, eitt á Vernd og eitt í heimahúsi 
viðmælanda. Í fimmtu gagnasöfnunarlotunni í byrjun árs 2010 fóru 5 
viðtöl fram á Litla-Hrauni, eitt á Vernd, eitt á Kvíabryggju og eitt í 
heimahúsi viðmælanda. Í sjöttu og síðustu gagnasöfnunarlotunni fór eitt 
viðtal fram á Litla-Hrauni, eitt viðtal á Vernd, þrjú á Bitru og tvö í 
heimahúsum viðmælenda. Sú undantekning varð í síðustu lotunni að 
aðeins fóru fram 7 viðtöl en ekki 8, þar sem einn viðmælandi hætti 
þátttöku. Samtals voru tekin fjögur viðtöl við einn viðmælanda, fimm 
viðtöl við fimm viðmælendur og sex viðtöl við tvo viðmælendur, eða alls 
41 viðtöl í heildina í þessari langtímarannsókn.  

 

Þegar heildarfjöldi viðtala er tekinn saman, með samanburðarviðtölum 
og öðrum viðtölum frá haustinu 2008, þá voru alls tekin 48 viðtöl í öllu 
meistaraverkefninu. Samanburðarviðtölin fóru fram í júní 2009 og voru 
þá tekin í fangelsinu á Kvíabryggju, fangelsinu Kópavogsbraut 17 og 
Hegningarhúsinu á Skólavörðustíg 9. Samanburðarviðtal í fangelsinu á 
Akureyri fór fram í febrúar 2010, en stutt viðtal hafði verið tekið við þann 
viðmælanda í júní 2009. Á sama tíma var ákveðið að bíða með sjálft 
viðtalið þangað til viðmælandanum hafði gefist meiri tími og reynsla af 
náminu sem hann hafði skráð sig í. Ekki fór fram hefðbundið 
samanburðarviðtal á Bitru vegna þess hve nýtilkominn rekstur 
fangelsisins var á þeim tíma sem síðasta gagnasöfnunarlotan fór fram. 
Engu að síður fóru þar fram viðtöl innan langtímarannsóknarinnar í 
síðustu lotunni í júní 2010 og því nær ákveðin reynsla af námi og 
afplánun á Bitru með þeim hætti inn í rannsóknina. Þátttökuathuganir 
voru framkvæmdar í skólanum á Litla-Hrauni á hverri önn á meðan á 
gagnasöfnun stóð. Ein var framkvæmd haustið 2008, tvær á vorönn 2009, 
ein haustið 2009 og svo ein að lokum vorið 2010, eða alls fimm talsins.  

Flest viðtölin, líkt og þátttökuathuganir, fóru fram í skólabyggingu 
viðkomandi fangelsis. Undantekningar voru þegar nokkur viðtöl fóru 
fram í heimsóknaraðstöðu fangelsisins, en þá var skólabyggingin 
upptekin á sama tíma. Það sama gilti um þátttökuathugun þegar fylgst var 
með íþróttatíma. Fyrri hlutinn fór fram í skólabyggingunni þar sem fylgst 
var með bóklegum tíma en síðari hlutinn fór fram í íþróttaaðstöðu 
fangelsisins. Einnig var fylgst með verklegum tíma í logsuðu og fór sá 
tími fram á verkstæði fangelsisins. Þó svo að viðmælendur hafi færst til á 
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milli staða á meðan á gagnasöfnun stóð og þeim fylgt eftir á nýja staði, þá 
fóru allar þátttökuathuganir fram á Litla-Hrauni. 

Í upphafi viðtalanna lét ég viðmælendur mína vita að fullum trúnaði 
væri heitið ásamt nafnleynd.  Ég hafði fyrirfram mótaðan viðtalsramma 
til hliðsjónar til að styðjast við í viðtölunum. Leitast var við að fá að 
kynnast upplifun og reynslu viðmælenda af námi innan veggja fangelsis 
og einnig að fá að kynnast markmiðum og tilgangi þeirra með námi sínu. 
Viðtölin voru öll hljóðrituð með leyfi viðmælenda og svo afrituð af 
diktafóni yfir í tölvu. Eftir að þátttökuathuganir höfði farið fram voru 
gögn sem höfðu verið skráð niður afrituð yfir í tölvu, með sama hætti og 
viðtölin. Samhliða gagnasöfnun voru öll gögn afrituð í tölvu og fór fram 
úrvinnsla og greining gagna jafnóðum. Samtals voru gögnin um 2.230 
blaðsíður. Samhliða allri gagnasöfnun fór fram markviss gagnagreining 
og kóðun. Markmiðið með kóðuninni var að einbeita sér að merkingu 
gagnanna, uppgötva og draga fram þemu og safna dæmum sem voru 
lýsandi fyrir hvert þema (Charmaz, 2006; Kvale, 1996). Í upphafi var 
notast við opna og markvissa kóðun og svo seinna einnig öxulkóðun 
samkvæmt aðferðum grundaðrar kenningar. Með opinni kóðun voru 
viðtalsnótur lesnar yfir nákvæmlega, línu fyrir línu og dregin fram 
ákveðin hugtök og þemu sem komu fram í gögnunum og þeim síðan skipt 
skipulega upp í flokka samkvæmt ráðandi þemum. Með markvissri kóðun 
var í upphafi eitt ákveðið þema tekið fyrir í einu og viðtalsnóturnar lesnar 
út frá því. Það má segja að með opinni kóðun sé verið að leita að þemum 
og í kjölfarið færir rannsakandi sig yfir í markvissu kóðunina út frá 
þemunum. Öxulkóðun er notuð til að tengja flokka og þróa þá áfram út 
frá eiginleikum sínum. Í öxulkóðun er eitt fyrirbæri eða hugtak tekið fyrir 
og er það fyrirbæri öxullinn sem hlutirnir snúast í kringum. Gögnin eru 
síðan lesin út frá þessum öxli til þess að tengja saman hugtakið og 
fyrirbærið og segja þá sögu sem fram kemur í gögnunum. Þannig getur 
öxulkóðun verið afar gagnleg við að finna samhengið á milli þema og til 
að átta sig á tengslunum þeirra á milli (Charmaz, 2006; Kvale, 1996).  

Einnig var stuðst við túlkunarfræðilega nálgun við greiningu gagna, 
þar sem áhersla var lögð á innihald og merkingu þema og hugtaka, þá 
með þeirri áherslu að reyna að öðlast merkingu og skilning viðmælenda á 
þeim þemum sem komu fram í viðtölunum. Þá var leitað svara í 
gögnunum og athugað hvort gögnin studdu túlkunina sem lögð var fram. 
Mikilvægt er síðan að margprófa túlkun í gögnunum og ganga úr skugga 
um hvort hún sé réttmæt að mati viðmælenda (Gustavsson, 1996). 
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Fyrir lokaviðtölin í júní 2010 fór fram viðamikil greining þar sem ég 
fór yfir öll gögnin sem fyrir lágu og fór ég sérstaklega yfir söguna yfir 
tíma og bar hana saman á milli viðmælenda. Ég hafði lofað 
viðmælendunum að fyrir lokaviðtölin okkar hefði ég farið yfir öll gögnin 
þannig að fyrir lægi hvaða saga og áherslur frá hverjum og einum yrðu 
dregnar fram í þessari ritgerð. Ástæðan fyrir því var svo viðmælendur 
fengju tækifæri til að samþykkja framsetningu mína á þeirra sögu og 
túlkun á upplifun og reynslu þeirra af námi innan veggja fangelsis. 

 

3.6 Siðferðileg sjónarmið og aðgengi 

Hér verður farið yfir siðferðileg sjónarmið og aðgengi en við 
rannsóknaraðstæður sem þessar, þar sem rætt er við viðmælendur sem 
upplifa frelsissviptingu, geta komið upp siðferðileg álitamál sem 
mikilvægt er fyrir rannsakendur að vera meðvitaðir um.  

Siðareglur fyrir rannsóknir í félagsvísindadeild Háskóla Íslands 
(Háskóli Íslands, e.d.) áttu við þessa rannsókn í upphafi og hefur verið 
farið eftir þeim við alla rannsóknarvinnu. Að sjálfsögðu eiga siðareglur 
líkt og þessar alltaf við, en ákveðið millibilsástand skapaðist í byrjun árs 
2009 í kjölfar skipulagsbreytinga og sameiningar Háskóla Íslands við 
Kennaraháskóla Íslands. Við það færðist uppeldis- og menntunarfræðin 
úr Félagsvísindadeild, en þar var ég skráð og hafði stundað námið, yfir á 
nýsameinað menntavísindasvið HÍ, og á sama tíma var Siðanefnd 
félagsvísindadeildar einnig lögð niður. Því heyrði þessi rannsókn ekki 
lengur undir Félagsvísindadeild, og auk þess var hvorki starfandi þar 
siðanefnd né á menntavísindasviði. Óháð þessu var sótt um leyfi til 
fyrrnefndrar Siðanefndar félagsvísindadeildar um haustið 2008. Leyfi 
fékkst fyrir rannsókninni og auk þess var hún tilkynnt til Persónuverndar 
líkt og siðareglur gera ráð fyrir þegar staða viðmælenda í rannsóknum 
sem þessari er skilgreind viðkvæm. Þar sem ekki var hægt að sækja um 
leyfi til siðanefndar á vormisseri 2009, fékkst þess í stað samþykki frá 
deildarforseta félagsvísindadeildar fyrir áframhaldandi gagnasöfnun 
vegna rannsóknarinnar.  

Samkvæmt siðareglum félagsvísindadeildar gr. 3.1 eru fangar 
skilgreindir sem viðkvæmur hópur sökum félagslegrar stöðu sinnar, sem 
ákvarðast af frelsissviptingu. Frelsissvipting hefur þau áhrif að fangar 
eiga erfitt með að taka sjálfstæðar ákvarðanir og stýra sínu lífi og 
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leyfisskyldar eru allar rannsóknir sem beinast að viðkvæmum hópum 
(Háskóli Íslands, e.d.). Í siðareglum er lögð áhersla á fjórar höfuðreglur. 
Þær vísa til sjálfræðis, skaðleysis, velgjörðar og réttlætis. Sjálfræðisreglan 
á hér einna helst við og leiðir af sér kröfuna um upplýst og óþvingað 
samþykki. Þá er átt við að rannsakendur þurfi að sjá til þess að val 
þátttakandans sé eins frjálst og óþvingað og frekast er unnt. Því þarf að 
huga vel að því hvort aðstæður þeirra sem óskað er eftir þátttöku við, 
hindri frjálst val (Sigurður Kristinsson, 2003).  

Höfuðreglurnar hef ég ígrundað mikið sem rannsakandi í þessu 
verkefni. Aðstæður viðmælenda hátta því þannig til að ég persónulega gat 
ekki sjálf nálgast þá og óskað eftir þátttöku í upphafi. Því var ég mjög háð 
tengiliðum mínum við skólann á Litla-Hrauni þegar kom að því að 
nálgast viðmælendur og óska eftir þátttöku þeirra. Eftir að hafa kynnt mér 
vel siðareglur sem eiga við um rannsóknir á viðkvæmum stöðum líkt og í 
fangelsum, áttaði ég mig á því að þarna væri ákveðin skörun. 
Viðmælendur mínir eiga mikið undir þessum einstaklingum sem voru 
mér innan handar og getur það alltaf haft áhrif á að aðstæðurnar hafi 
hindrað frjálst val, líkt og minnst er á í sjálfræðisreglunni. Með þetta í 
huga lagði ég mig sérstaklega fram við það að upplýsa viðmælendur mína 
um að þeir gætu hætt þátttöku hvenær sem væri. Því nálgaðist ég 
viðmælendur mína fyrir hverja gagnasöfnunarlotu þar sem ég óskaði eftir 
þátttöku þeirra í hvert sinn. Þannig vonaðist ég til að þeir hafi fundið að 
það er ekki sjálfsagt og að því gengið sem vísu að þeir haldi áfram 
þátttöku. Áhyggjur mínar vegna þess hvort aðstæður væru að hindra 
frjálst val, minnkuðu þegar ég taldi mig finna að viðmælendur fundu að 
þeir gætu neitað en tveir einstaklingar hættu þátttöku á 
gagnasöfnunartímabilinu. Svipaða sögu er að segja af því þegar kom að 
því að finna fleiri þátttakendur fyrir langtímarannsóknina. Af þeim sem 
samþykktu þátttöku í upphafi, voru tveir einstaklingar sem hættu við áður 
en viðtöl hófust.  

Nálgun eigindlegra rannsóknaraðferða byggir á því að myndað sé 
traust milli rannsakanda og viðmælenda. Þar sem um viðkvæman 
rannsóknarhóp er að ræða taldi ég afar mikilvægt að leggja þennan grunn 
með ýmsu móti. Eitt af því sem ég taldi mikilvægt til að stuðla að 
valdajafnvægi og trausti milli mín og viðmælenda var að vera ekki með 
svokallaðan öryggishnapp á meðan ég var á Litla-Hrauni. Ég óskaði eftir 
trausti þeirra til að segja mér sína sögu og því þótti mér mikilvægt að 
sýna þeim gagnkvæmt traust. 
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Erfitt er að útiloka að þau atriði sem siðanefnd kveður á um að varast 
þurfi við rannsóknir þar sem unnið er með skilgreindum viðkvæmum 
hópum. Því þarf rannsakandi sífellt að vera meðvitaður um stöðu sína og 
viðmælenda sinna og leggja sig fram við að vera meðvitaður um þau 
atriði sem siðareglur brýna fyrir rannsakendum. Hef ég lagt mig fram við 
að fylgja áðurnefndum fjórum höfuðreglum eins vel og mér var frekast 
unnt. 

 

Að koma í fangelsi í fyrsta sinn var eftirminnileg reynsla, sér í lagi þar 
sem í mínu nánasta umhverfi hefur enginn þurft að afplána fangelsisvist 
og því var þetta framandi reynsla og fjarri minni menningu. Þrátt fyrir að 
hafa náð að mynda góð tengsl og átt í góðri samvinnu við alla þá sem ég 
hef rætt við, þá var ekki hjá því komist að upplifa menningarmun í 
vissum aðstæðum. Sér í lagi þegar undirheimabrölt og veröld vímuefna 
bar á góma. Sá heimur hefur einnig verið mér fjarri og hef ég ekki orðið 
sýnilega vör við hann í mínu nærumhverfi. Skyldi maður aldrei segja 
aldrei, því nú hef ég lært af reynslu viðmælenda minna hversu auðvelt 
getur verið að fela neyslu og sölu vímuefna fyrir nærumhverfi og sínum 
nánustu. Einnig lærði ég hversu auðvelt það er að stíga inn í sölu efna og 
verða sér út um efni, á sama tíma og það er afar erfitt að snúa við blaðinu 
og reyna að hætta. Alltaf þarf að gera upp skuldir, sem standast engin 
hefðbundin viðmið varðandi vexti eða lánafyrirkomulag. 

 

Í gegnum fjölda viðtala og af reynslu viðmælenda minna tel ég mig 
hafa öðlast mikla innsýn í þennan heim, sem stendur upp á kant við 
hefðbundin gildi samfélagsins en er okkur samt svo nærri. Margt af því 
sem ég hef lært og hef komist að er ekki hægt að nefna í verkefni eins og 
þessu, sökum trúnaðar við viðmælendur. Auk þess sem margt á ekki neitt 
skylt við nám í afplánun, að öðru leyti en því að þetta er hluti af lífi og 
sögu viðmælenda minna. Þannig tel ég mig sitja uppi með ýmislegt innra 
með mér sem erfitt er að varpa frá sér, einmitt vegna trúnaðar. Ýmis 
vitneskja varð þannig til þess að það kom fyrir að ég upplifði innri 
togstreitu, ásamt því að það kom jafnvel fyrir að ég varð ögn óttaslegin 
yfir þekkingu eða öðru sem ég upplifði á neikvæðan hátt. Tengdist það þá 
jafnvel fyrri reynslu viðmælenda eða einhverju sem varðaði jafnvel við 
lög en vegna trúnaðar var mikilvægt að halda út af fyrir sjálfan sig. 
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Þannig reyndi fyrri veturinn í gagnasöfnun mun meira á en sá síðari, 
sökum reynsluleysis og vegna þess hversu mörgu nýju ég var að mæta í 
fyrsta sinn. Oft kom fyrir að ég fylltist depurð vegna ýmissar reynslu 
viðmælenda minna, sem maður lærir þó að brynja sig gegn með tímanum. 
Þannig var ég orðin sterkari seinni veturinn við að takast á við óvænta 
atburði sem ég upplifði í gegnum reynslu viðmælenda minna. Engu að 
síður tók oft á að fylgja eftir viðmælendum, samanber þá sem luku 
afplánun á tímabilinu þegar þeir upplifðu niðursveiflu eða áttu erfitt með 
að fóta sig. 

 

Í þessari rannsóknarvinnu tel ég mig hafa öðlast gífurlega innsýn í þennan 
heim sem er beint fyrir framan okkur, þó hann sé okkur ekki alltaf 
sýnilegur.  
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4. Niðurstöður athugunar 

Hér verður sagt frá helstu niðurstöðum langtímarannsóknarinnar. Þær 
niðurstöður verða svo í lok kaflans bornar saman við niðurstöður úr 
samanburðarviðtölunum. Gagnasöfnun fyrir þetta verkefni var viðamikil 
og því rúmast aðeins ákveðinn hluti af öllu því sem fram kom í henni hér 
í þessari ritgerð. Í anda eigindlegra aðferða og í gegnum gagnagreiningu 
jafnt og þétt voru dregin fram helstu hugtök og þemu sem komu fram í 
viðtölunum við viðmælendur og reynt að finna samhengi þar á milli. 
Þannig var reynt að koma auga á sameiginlega sögu hópsins og fundin 
þau þemu sem komu hvað oftast fram og með þeim hætti fær rödd 
viðmælenda að heyrast.  

Þessi kafli skiptist í þrjá meginhluta. Í fyrsta hluta er fjallað almennt 
um bakgrunn lykilþátttakenda með áherslu á fyrri skólagöngu og 
stuðning foreldra við nám. Annar hluti fjallar um upplifun 
lykilþátttakenda af námi innan veggja fangelsis, með áherslu á hvað 
styður við nám og hvað hindrar nám, ásamt því að farið verður yfir 
hvernig upplifun viðmælenda birtist á milli viðtala og framtíðarsýn 
þeirra. Í þriðja hluta er farið yfir samanburðarviðtöl í fjórum fangelsum. 
Þar verður skoðað hvernig reynsla og upplifanir fanga í öðrum fangelsum 
birtist af námi í afplánun, þegar niðurstöður úr samanburðarviðtölum 
verða bornar saman við niðurstöður langtímarannsóknarinnar. Einnig 
verður horft til þess hvernig námsaðgengi birtist á milli fangelsa. 

Til að gæta að trúnaði við viðmælendur og koma í veg fyrir að 
persónurekjanlegar upplýsingar sé hægt að rekja beint aftur til þeirra, hef 
ég ákveðið að vísa ekki til gervinafna þeirra þegar saga og reynsla 
viðmælenda verður rakin hér á eftir. Slíkt getur haft þau áhrif að þeim 
sem lesa textann reynist erfiðara um vik að greina á milli viðmælenda og 
mismunandi reynslu og upplifana þeirra. Í því felst bæði kostur og 
ókostur. Kosturinn snýr að því að mér tekst betur að viðhalda trúnað við 
viðmælendur, líkt og ég hef lofað þeim, en ókostur getur birst í því fyrir 
þá sem textann lesa að hann rennur sem ein heild og getur það á sama 
tíma orðið til þess að lesandanum finnist frásögnin flöt og lítið 
sundurgreinanleg. Í verkefninu hafa verið gefnar upp miklar upplýsingar 
um viðmælendur, auk þess sem fjallað hefur verið um að þeir hafi allir 
verið nemendur við skólann á Litla-Hrauni á ákveðnum tíma. Mikið af 
þeim upplýsingum sem fyrir liggja nú þegar, gera það að verkum að búið 
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er að gera viðmælendur enn sýnilegri en ella og því hefur þessi leið að 
segja ekki til gervinafna verið ákveðin, þegar vísað er í reynslu og 
upplifun viðmælenda í umfjöllum hér á eftir. Við aðstæður sem þessar, 
þar sem viðmælendur upplifa frelsissviptingu, er sérstaklega mikilvægt að 
gæta að trúnaði og að ekki sé hægt að rekja frásögn, reynslu eða 
upplifanir beint aftur til viðmælenda. 

 

4.1 Bakgrunnur lykilþátttakenda 

Fjölskylduaðstæður sem viðmælendurnir átta ólust upp við voru 
fjölbreyttar, en sé horft til þess hjá hverjum þeir ólust upp þá skiptist 
hópurinn jafnt. Helmingurinn ólst upp hjá báðum foreldrum og 
systkinum. Hinn helmingurinn hjá mæðrum sínum, systkinum, 
hálfsystkinum og fósturfeðrum. Meirihluti viðmælenda talar um að hafa 
liðið vel á æskuheimilum sínum og fjallar um þau sem hefðbundin 
heimili. Þó svo að flest hafi gengið sinn vanagang inni á heimilum 
viðmælenda þá koma einnig í ljós upplifanir þar sem viðmælendum 
fannst þeir vera látnir afskiptalausir eða upplifðu sig utanveltu. Slíkar 
upplifanir virðast hafa verið algengari á meðal skilnaðarbarna. Þrír 
viðmælendur ræddu þannig um hvernig þeir upplifðu sig hálf utangátta á 
æskuheimilum sínum. Tveir viðmælendur töluðu um hvernig þeir hafi 
þótt þeir beinlínis vera fyrir og því ekki upplifað sig sem hluta af 
heildinni inni á heimilinu í uppvexti og í kjölfarið fundið fyrir mikilli 
höfnun en þeir áttu það sameiginlegt að eiga engin alsystkini, aðeins 
hálfsystkini. Þannig komst einn viðmælandi að orði: 

 

Maður fann það, jú maður fann það sko alveg að stundum 
var maður fyrir og já, hreinlega fyrir. Held ég geti sagt að 
stundum fékk ég að finna það að ég var eiginlega bara 
óvelkominn og fékk líka nokkrum sinnum að heyra að hún 
óskaði þess að ég hefði aldrei fæðst, auðvitað finnst manni 
það óþægilegt, ég var bara farinn að blokka á þetta en 
auðvitað situr þetta í manni. 
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Annar viðmælandi talaði um að það hafi verið afskaplega erfitt að upplifa 
það að vera eina systkinið á heimilinu sem átti ekki föður sem tók virkan 
þátt í lífi þess. Þannig hafi hann upplifað sig týndan og afskiptalausan, 
ásamt því að upplifa höfnun og minnimáttarkennd. Einnig tengir hann 
rótleysi í kjölfarið, við fyrstu skrefin í eigin neyslu:  

 

Manni líður líka stundum eins og eitthvað slysabarn, eða 
eitthvað svona. Maður varð svo bara einhvernveginn týndur 
og hefði maður kannski haft þetta, skilurðu, að hafa þekkt 
pabba sinn og alist upp með honum allavegna þá sem 
helgarpabba, þá hefði maður kannski verið sterkari og 
þroskaðari á sumum sviðum en maður var. Þetta var bara 
eins og hann vildi ekki eiga mig eða, það voru bara engin 
samskipti og enginn áhugi í einhver tíu ár eða eitthvað, þar 
sem ég heyrði ekkert í honum, og það var skrýtið, svona 
höfnun held að maður taki því bara þannig og já 
minnimáttarkennd. Maður var kannski svona viðkvæmari 
fyrir þessu, út af þessu. Það hefði kannski aldrei skeð, ég 
hefði kannski aldrei farið svona langt hefði ég ekki byrjað að 
nota þessi efni, hugbreytandi efni og svona, og þú veist þetta 
hefur náttúrulega áhrif. Maður var viðkvæmur og ég bara á 
þessum tíma, þá bara gjörsamlega týndist ég. Ég vissi ekki 
neitt. Ég vissi ekki hvað ég átti að hugsa, ég vissi ekki hvað 
ég átti að segja, ég vissi ekki hvað, hver ég var. Ég var bara 
týndur, það vantaði svo mikið af sjálfum mér og ég var alltaf 
að leita að þessari föðurímynd. 

 

Annar viðmælandi talaði um afskiptaleysi móður sinnar og fósturföður í 
uppvextinum, sem hann upplifði í gegnum óhóflegt svigrúm að eigin 
mati. Þessi viðmælandi talaði einnig um að hafa liðið eins og hann ætti 
hvergi heima og verið utangátta á æskuheimilinu og lýsir hann því á 
eftirfarandi hátt: 

 

Ég fékk aðeins of mikið svigrúm. Ég hefði aldrei eins og ég 
segi, ég myndi aldrei leyfa börnunum mínum að fá svona 
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mikið svigrúm, eins og ég fékk. Ég meina, ég byrjaði að 
drekka þegar að ég var þrettán ára og kannski var samfélagið 
öðruvísi þá, eða ég veit það ekki. En þá var maður bara niðrí 
bæ, sko við vorum alveg frá tíu ára aldri. Ég meina, maður 
tók strætó sjö átta ára gamall, bara niðrí bæ. Stundum hjólaði 
maður niður í bæ og var bara þar. Ég meina, það var ekkert 
tékkað á því og maður var þar langt fram á kvöld. Oft alveg 
fram á miðnætti og svo kom maður heim og stundum var 
maður þarna um helgar, bara krakki niðrí bæ á fylleríi og 
svoleiðis. Svo það má segja að það hafi ekki verið fylgst 
með manni og ég fékk svona aðeins að valsa um. Ég held að 
þau hafi alveg vitað það, þannig lagað séð. Það fór ekkert 
framhjá þeim hvað ég var að gera, þau sáu alveg hvernig ég 
var þegar ég kom heim. 

 

Það að hafa ekki verið veitt athygli í æsku eða þá neikvæða og særandi 
athygli virðist hafa haft mótandi áhrif á viðmælendur, þar sem það að 
vera utangátta hélt áfram að vera hlutskipti margra samanber í neyslu og 
sölu fíkniefna sem gat ekki farið fram fyrir augum almennings, aðeins 
menningarinnar á jaðrinum. Hlutskipti viðmælenda var þannig háttað að 
þeir upplifðu sig til hliðar við hefðbundna menningu og líkja margir fyrri 
sögu við feluleik við samfélagið og nánustu ættingja, sem í mörgum 
tilfellum ól af sér kvíða, innri vanlíðan og skerta sjálfsmynd.  

 

Rúmlega helmingur viðmælenda talaði um að drykkja foreldris eða 
foreldra hafi sett svip sinn á heimilishaldið, hvort sem það var tímabundið 
þegar túrar voru teknir eða reglulega. Þannig hafði áfengi og einnig 
neysla lyfja áhrif, en misjafnlega mikil inni á æskuheimili viðmælenda. 
Einn viðmælanda sem talaði um að þrátt fyrir að þau systkinin hafi fengið 
að finna fyrir kærleika foreldra á heimilinu, þá hafi áfengið haft mjög 
mótandi áhrif á þau systkinin. Fyrir utan það að þau hafi nokkur átt erfitt 
með neyslu sjálf þá ólu þessar aðstæður af sér mikinn kvíða. Í kjölfar 
drykkju jukust rifrildi og togstreita og þau hafi jafnvel ekki þekkt neitt 
annað þar sem áfengi var reglulega haft við hönd á æskuheimilinu og 
einnig minntist hann á mótandi og erfiða reynslu þegar hann hafði í eitt 
sinn komið að föður sínum þegar hann reyndi að fyrirfara sér: 
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Það má segja að fylleríið þarna hafi mótað mann, fylleríið á 
foreldrum mínum. Maður þurfti svolítið að horfa upp á 
rifrildi og hérna, já svona læti allskonar. Já þú veist, svona 
togstreita, þau voru talandi um að skilja og voru að spyrja 
mann hvort maður vildi búa hjá, hvort ég vildi heldur búa 
hjá pabba eða. Þegar þau voru að spá í að skilja og pabbi 
spurði viltu ekki vera hjá mér og, skilurðu. Það var svona 
vont. Einu sinni þurfti ég líka að horfa upp á pabba reyna að 
hengja sig, það var rosalega vont maður, þá var ég sjö eða 
átta ára, ég hékk í honum þegar hann stóð upp á stól, hann 
hætti við. Hann var kominn með svona rafmagnssnúru um 
hálsinn og var að fara af stólnum. Ég held að þetta sé það 
erfiðasta sem ég þurfti að upplifa sem krakki. Það var alveg 
kærleikur og allt það, við fundum það alveg krakkarnir, bara 
alltof mikið áfengi. 

 

4.1.1 Fyrri skólaganga 

Fyrri skólaganga viðmælenda á grunnskólastigi er á margan hátt brotin 
eða erfið í minningunni. Enginn viðmælandi lauk grunnskóla með 
hefðbundnum hætti, án þess að erfiðar upplifanir eða léleg mæting hafi 
komið við sögu. Ástæður fyrir því voru fjölbreyttar, meðal annars 
námsörðugleikar, einbeitingarskortur, hegðunarvandi, léleg skólasókn í 
kjölfar áhættuhegðunar eða vegna afleiðinga eineltis sem birtist bæði 
líkamlega og andlega. Einnig voru dæmi þess að viðmælendur luku ekki 
hefðbundnu grunnskólanámi og var aðalástæða þess neysla viðkomandi. 
Einnig voru fleiri fjarverandi frá námi í ákveðin tímabil á meðan þeir 
voru sendir í meðferð á vegum SÁÁ eða annarra meðferðastofnana. Eins 
voru aðrir sem litu þannig á að þeir hefðu ekki lokið grunnskóla með 
hefðbundnum hætti vegna þess að þeir hættu að mæta í skólann og var 
það yfirleitt í kjölfar áhugaleysis eða áhættuhegðunar og minni afbrota. 

 

Í máli tveggja viðmælenda kom fram hvernig þeir upplifðu það að hafa 
verið sviptir skólareynslu á grunnskólaárunum. Hjá öðrum varði þetta yfir 
einn vetur þegar hann var 11-12 ára gamall en hjá hinum yfir lengra 
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tímabil sem spannar nokkur ár. Sá viðmælandi vísar í þegar hann hafi 
verið vistaður á Breiðuvík, 11 ára gamall, þar sem engin skólakennsla fór 
fram. Gerðist þetta í kjölfarið á því að hann hafði verið erfiður í skóla í 
einhvern tíma og eftir að hafa ráðist á samnemanda, þá ákvað 
barnaverndarnefnd að senda hann vestur á Breiðuvík. Á þeim tíma, á 
meðan á dvöl hans þar stóð, talar hann um að hafa verið lang yngstur 
þeirra drengja sem á sama tíma voru þar vistaðir og segir hann þetta hafa 
verið mikla og erfiða líkamlega vinnu sem einkenndi þennan tíma. Segist 
hann vera viss um að þessi reynsla hans á Breiðuvík hafi markað hann 
þannig að það hafi haft mótandi áhrif fyrir lífstíð og þannig finni hann að 
þessi reynsla hafi enn þann dag í dag mikil áhrif á hann og sitji í honum. 
Á þessum tíma virðist hafa sigið enn frekar á ógæfuhliðina þar sem þarna 
hóf hann fyrst neyslu sterkra efna. Þrátt fyrir þetta allt þá situr mest af 
öllu í honum að hafa misst af hefðbundinni skólagöngu þessi ár: 

 

Þetta hafði hellingsáhrif, bara fyrsta sko maður segist hafa 
haft gott af þessu bara, en maður fékk að vinna eins og 
skepna þarna. En hérna, ég missti af allri skólagöngu þarna. 
Það var enginn kennari með skólaréttindi þarna, þannig ég 
veit ekki og þetta var rekið af ríkinu sko, auðvitað situr þetta 
alveg helling í mér og ég var líka þetta ungur. Ég hef hugsað 
mjög mikið um þetta og ég skil ekki hvernig var ekki hægt 
að hafa skóla. 

 

Eftir árin á Breiðuvík átti þessi viðmælandi mjög erfitt með að fóta sig í 
námi. Næst þegar hann steig inn í grunnskólakerfið var það í 8. bekk og 
hafði hann þá ekki verið í hefðbundnum grunnskóla síðan hann var 11 
ára. Til viðbótar við mikla námsörðugleika vantaði hann námsgrunninn til 
að geta fylgt bekknum eftir og því upplifði hann sig utanveltu. Hjá 
þessum viðmælanda tók við unglingaheimili og svo gatan eftir það. 

 

Annar viðmælandi talaði um að hafa upplifað að vera sviptur 
skólareynslu þegar hann var 11-12 ára gamall og var einn veturinn færður 
um bekk og settur í bekk með þroskahömluðum. Þannig sagði hann að 
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það hefði reynt mjög á sjálfsmyndina á þeim tíma að upplifa það að vera 
samsamaður, af hálfu skólayfirvalda, við greindarskerta einstaklinga: 

 

Já það var rosalega erfitt eða þú veist, og mér fannst ég 
ekkert eiga heima þar. Ég var óþekkur og erfiður en ég gat 
samt alveg lært en þarna fannst mér verið að segja mér að ég 
gæti það ekki, það var erfitt fyrir svona pjakk. 

 

Tveir viðmælendur töluðu um að hafa verið sviptir hefðbundinni 
skólareynslu með öðrum hætti og áttu þeir þá við í kjölfar eineltis. Annar 
viðmælandinn talar um að hafa ekki upplifað sig öruggan á skólalóðinni 
eða í skólanum sjálfum og því hafi hann á þessum tíma, sem spannaði 
seinni hluta skólagöngu hans, aldrei upplifað sig almennilega öruggan í 
skólanum. Lýsir hann andlegu, tilfinningalegu og líkamlegu einelti og 
neikvæðum áhrifum þess á innri líðan sem seinna varð til þess að 
félagsfælni háði honum í námi og starfi: 

 

Þar [í grunnskólanum] voru sko reglulegar busanir og 
ofbeldi og allt, svo mér leið ekkert rosalega vel þar. Það var 
alltaf verið að berja mann og eitthvað svoleiðis. En það er 
bara svona, það er ekkert við því að gera. En það var alveg 
skelfilegt. Það var ekkert hægt að fara yfir í hverfið, bara 
nema maður átti á hættu að verða laminn og líka, þar voru 
bara sífelldar busanir, en ég kem þarna inn sem nýr sko í 
skólann þrettán ára og þá er akkúrat verið að busa og maður 
var busaður þar og það var ekkert busaður bara í einn dag. 
Maður var bara busaður allt árið, en þarna auðvitað fékk 
maður svona kannski viðhorf, að maður átti ekkert heima 
þarna. En hinir, þú veist, litu okkur hornauga og trufluðust 
og hömuðust á okkur. Það var verið að henda okkur í 
drullupolla og henda okkur í snjóinn og halda okkur í 
snjónum kannski, setja snjó inn á okkur. Svo var manni 
alltaf sko kennt um, það var verið að taka rafmagnið af 
skólanum og manni kennt um og það var verið að henda 
eitthvað í kennarana og eitthvað svoleiðis, og skemmandi 
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töskurnar manns og fötin manns og eitthvað svona. Jú jú, ég 
meina, maður var líka kýldur öðru hvoru og eitthvað 
svoleiðis, það kannski sá alveg aðeins á manni. 

 

Sami viðmælandi talaði um hvernig ótti og óöryggi þróaðist innra með 
honum í kjölfar eineltisins og hvernig það vatt þannig upp á sig að hann 
var hættur að vilja mæta í skólann: 

 

Svoleiðis leið mér sko, ég vildi ekki einu sinni vera í 
skólanum. Oft á tíðum vildi ég ekki einu sinni mæta í 
skólann. Ég held ég hafi verið mjög oft veikur þarna á, sko 
fyrsta árið. Svo fór þetta aðeins að lagast. En fyrsta árið var 
verst og þá var ég mjög mikið veikur alltaf. Þóttist vera 
veikur og vildi ekki mæta í skólann og eitthvað svona og svo 
kannski, en þegar ég var orðinn svona fjórtán ára, þá fór 
þetta aðeins að batna. Jú jú það voru alltaf einhverjir að atast 
í manni, en það var aðeins minna.  

 

Þannig má líta á að viðkomandi hafi jafnvel verið sviptur skólagöngunni 
með þeim hætti að í kjölfar eineltisins hætti hann að vilja mæta í skólann 
og fór að gera sér upp veikindi til að komast undan því að þurfa mæta. 
Þannig hafði eineltið þau áhrif að hann fór á mis við skólagönguna ef svo 
má segja, þegar hann hætti að treysta sér til að mæta í tíma. 

 

Annar viðmælandi talaði um að hafa upplifað einelti í grunnskóla og þá 
var það í kjölfarið á því að hann flutti heim til Íslands eftir nokkurra ára 
dvöl erlendis með fjölskyldu sinni. Þegar hann kom aftur heim hafði 
íslenskunni hans farið aftur og því sagðist hann hafa vakið athygli og 
orðið fyrir aðkasti: 

 

Það var mest þarna þegar ég var að byrja í skólanum fyrst en 
svo hélt þetta áfram í alveg eitt eða tvö ár eða meira, þetta 
fékk að viðgangast allan tímann. Svo gekk þetta alltaf áfram 
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annað slagið. Þetta var svona af því að ég talaði enga 
íslensku og svo er ég frekar skapbráður, það var verið að 
kalla mann svona nöfnum og bara margt ljótt skilurðu, ég 
veit það ekki, en svo var ég aðeins minni líka heldur en 
krakkarnir, ekki minnstur samt en ég var lítill. Ég hætti að 
vilja fara í skólann og átti ekki vini heldur, og fyrir vikið 
held ég að mér hafi aðeins seinkað í þroska við þetta allt, allt 
þetta einelti sko, af því ég einangraði mig. Þetta var voða 
sárt og ég er örugglega svolítið reiður enn út af þessu. Ég 
lokaði mig bara af en reyndi aðeins að vera í íþróttum, en 
þetta kom líka fyrir þar, eða þú veist, eineltið. Ég byrjaði 
ekkert almennilega að umgangast og vera óhræddur úti, fyrr 
en ég byrjaði að drekka. Þetta mótaði mig alveg rosalega og 
þetta var rosa óþægilegt að lenda í þessu, eineltinu. 

 

Annar viðmælandi deildi þeirri reynslu að hafa átt erfitt uppdráttar í námi 
eftir að hafa flutt aftur heim eftir dvöl erlendis. Þannig fór stór hluti 
grunnskólagöngu fram erlendis og þegar hann kom til baka átti hann erfitt 
með íslenskuna, sem hann sagði hafa bitnað á öllu námi í kjölfarið. 
Erlendis hafði hann staðið sig afskaplega vel í námi og því reyndi mikið á 
innri líðan að eiga erfitt með að fóta sig í náminu. Talaði hann um að hafa 
sett upp svokallaða grímu og látið eins og þetta hafi ekki skipt hann neinu 
í stað þess að þurfa að sýna öðrum viðkvæmni eða veikleika. 
Feluleikurinn á bak við grímuna og það að forðast að takast á við 
námsvandann og innri vanlíðan jók á vandann. Aukin vanlíðan skapaðist í 
kjölfarið þegar viðmælandinn fór að þróa með sér djúpt og alvarlegt 
þunglyndi sem átti eftir að fylgja honum, en líkt og hann tók fram þá hélt 
hann á þeim tíma að það yrði auðveldara að forðast vandann en að taka á 
honum: 

 

Ég skaraði fram úr í öllu sem ég gerði, og hérna, sko áður, 
en á þessum tíma náttúrulega, þá var ég ekkert svo mikið að 
skara fram úr. Í staðinn fyrir að takast á við það þá var bara 
sett upp töffaragríma, eða skilurðu. Það varð miklu 
auðveldara að láta illa og vera með stæla og bara reykja hass 
og þykjast vera harður, heldur en að takast á við allt hitt. 



 

82 

Samt voru margir sem reyndu að hjálpa mér, bæði heima og 
í skólanum. Fólk vissi að ég gæti betur og ég hafði verið 
efnilegur, en ég setti bara upp coolið og sleppti því að takast 
á við þetta, á þessum tíma hélt ég að það yrði auðveldara 
sko.  

 

Tveir viðmælendur töluðu um að hafa misst áhuga á náminu og að 
eitthvað annað, eins og innbrot og minni afbrot, hafi orðið meira 
spennandi á þeim tíma. Þessir viðmælendur áttu það sameiginlegt að hafa 
átt tiltölulega auðvelt með nám í grunnskóla og glímdu ekki við sértæka 
námsörðugleika. Þannig töluðu þeir um að hafa orðið strax við tólf ára 
aldurinn glæpaþenkjandi og markvisst fetað inn á þá braut og lítið sinnt 
náminu í kjölfarið, eins og einn viðmælandi komst að orði: 

 

Já er svona 12 ára þegar ég missi áhugann á náminu og fæ 
áhuga á öðru, einhver svona ævintýragirni og svona. Hætti 
bara alveg að mæta eiginlega og eftir 12 ára bekk hætti ég að 
nenna að læra. Mætti samt eitthvað í skólann en hætti að 
læra.  

 

Annar viðmælandi lýsti eftirfarandi aðdraganda þess að hann hætti að 
sýna grunnskólanámi áhuga: 

 

Ég byrjaði meira svona þegar ég var yngri á afbrotum og 
svona, brjótast eitthvað inn og svona því mér fannst það svo 
gaman, spennandi. Ég var fyrst tekinn við að stela 12 ára, 
síðan þróaðist það út í innbrot. Þau voru bara aðallega að 
skamma mig fyrir það, þegar ég var tekinn, en ekki út af 
skólanum. Þarna hætti ég samt alveg að hafa áhuga á honum. 
Síðan hætti ég í því bara og fór að selja fíkniefni. Fór síðan 
að sækja spennuna mína í eitthvað annað. Fór að selja 
fíkniefni og fór að flytja inn fíkniefni. Mér gekk ekki vel í 
náminu, átti erfitt með athygli og ofvirkni. Ég var á 
einhverjum lyfjum, ritalíni og eitthvað. Tók það samt 
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yfirleitt ekki, seldi það alltaf. Ég notaði þetta stundum og 
stundum ekki. Þetta lagaði ekki neitt, þannig ég bara hætti. 
Lyf gera ekki neitt, bara vinna með manneskjuna.  

 

Þrír viðmælendur töluðu um að það hafi hvatt þá áfram í náminu innan 
Litla-Hrauns að geta sótt í þá minningu að einhverjir hafi haft trú á þeim 
námslega áður fyrr. Minntust viðmælendur þá á náms- og starfsráðgjafa, 
kennara og prest sem höfðu veitt þeim hvatningu. Þannig mátti sjá að 
þessi minning hlýjaði þeim enn um hjartarætur og var eitthvað sem þeir 
sóttu í þegar þá vantaði innri hvatningu í náminu eða þegar þeir stóðu 
frammi fyrir hindrunum í námi. Einn viðmælandi talaði um náms- og 
starfsráðgjafa sem hafði haft trú á honum og ekki viljað gefast upp á 
honum á meðan fæstir aðrir höfðu vitað hvernig hafi átt að bregðast við 
vandanum eftir að hann hóf neyslu: 

 

Námsráðgjafinn var bara ,,Bara hvaða, hvað er í gangi 
hérna?” Þú veist námsráðgjafinn, ég man það var svona 
góður karl. Hann var alltaf svona, þú veist, hann sá eitthvað í 
mér sko. Hann var bara ,,Já, við verðum að reyna að gera 
eitthvað fyrir þennan strák” Var alltaf á einhverjum fundum 
og svona. Hann var svona að berjast fyrir mér, svolítið, og 
það var gott að finna að einhver var ekki til í að gefast upp á 
manni og þetta hjálpar enn í dag, að muna þetta sko. Hann 
trúði að ég gæti rétt úr mér og hann vissi að ég var góður 
námsmaður sko, og hann minnti mig á það, það var dýrmætt. 

 

Þrátt fyrir erfiða fyrri skólareynslu á grunnskólaaldri eða hafa varla lokið 
hefðbundnu grunnskólanámi á sínum tíma, reyndu margir viðmælendur 
að fóta sig og stíga inn í framhaldsskólakerfið á sama tíma og jafnaldrar, 
en alls voru það sex viðmælendur af átta. Einn viðmælendanna hafði 
lokið stúdentsprófi fyrir utan fangelsið fyrir afplánun en fyrir aðra var 
þetta misjafnlega löng viðkoma. Tveir viðmælendur stunduðu nám á 
framhaldsskólastigi í tvo til þrjá mánuði. Neysla vímuefna var mikil á 
sama tíma sem hafði takmarkandi áhrif á námsgengi og mætingu. Aðrir 
stunduðu nám að meðaltali yfir tvær eða þrjár annir og höfðu því lokið 
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einhverjum einingum áður en þeir hófu nám innan Litla-Hrauns. Eða eins 
og einn viðmælandi orðaði sína fyrri framhaldsskólagöngu: 

 

Ég reyndi að fara eitthvað í menntaskóla, það var samt meira 
eitthvað svona með vinunum. Á þessum tíma var ég líka 
byrjaður að gera allan andskotann, brjótast inn og slást og 
berja fólk. Þannig skólinn var ekki lengi. 

 

Annar viðmælandi, sem hafði átt mjög brösuga grunnskólagöngu og 
vantaði þannig grunninn í námi, lagði mikið á sig til að geta stundað nám, 
og sýndi þannig mikla seiglu og þrautseigju við að halda sér í námi við 
erfiðar aðstæður. Á sama tíma voru einu vinir hans krakkar sem höfðu 
verið með honum á unglingaheimilum. Vinir hans sýndu námi ekki jafn 
mikinn áhuga og hann og því sótti hann flest einn og óstuddur. Skráði 
hann sig þannig í sumarskóla í Iðnskólanum 15 ára og var á sama tíma á 
götunni. Haustið eftir skráði hann sig á heimavistarskóla á Vesturlandi 
eftir að hafa fengið það í gegn að nýta sparifé sem gætt var fyrir hann. 
Skóladvölin þar vestra varði í tæpa tvo mánuði, eða þar til hann var 
rekinn í kjölfar slakrar skólasóknar og neyslu. Því næst skráði hann sig í 
skóla án veggja sem var staðsettur við Bústaðakirkju: 

 

Á þessum tíma bjó ég sko á götunni með félögum, gistum í 
yfirgefnum húsum og stigagöngum. Þess vegna var líka 
helvíti fínt að fá að borða eins og þegar maður mætti í 
skólann, en þessi skóli án veggja var eins og nokkurskonar 
lýðskóli. Minningin um hann hefur alltaf staðið upp úr. 
Presturinn þarna var mjög fínn og svo var kona þarna sem 
hugsaði mjög vel um mig. Hún átti mann og fullt af börnum. 
Hún bauð mér einu sinni í mat og svo sagði ég takk fyrir mig 
og ætlaði að fara, hún spurði hvert og ég sagði heim. Hún 
spurði bara hvert heim, kallarðu þetta heim. Þá bjuggum við 
sko á götunni. Þá sagði hún bara ákveðin það er búið að búa 
um þig inn í stofu. Hún er svona kona að hún vill öllum vel 
og gott. Það var lítil trú á okkur þarna, en hún passaði upp á 
okkur. Hún fékk mig svo til að fara í meðferð. 
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Þessi viðmælandi lauk ekki hefðbundnu grunnskólanámi en útskrifaðist 
úr þessum lýðskóla sem hann talaði um. Er það eina menntunin sem hann 
hafði lokið áður en hann skráði sig í nám á Litla-Hrauni. Sagðist hann 
hafa lært helling af skólagöngu sinni við lýðskólann, en ekkert bóklegt. 
Umfram allt virtist þessi skóli hafa lagt áherslu á að veita ungmennum 
innri viðurkenningu.  

 

Viðmælendur eiga það allir sameiginlegt að grunnskólareynslan var í 
minningunni neikvæð upplifun eða erfið. Þeir upplifðu sig ekki sem hluta 
af hinum hefðbundna jafningjahóp og voru því utangátta í skóla og upp á 
kant við hina hefðbundnu og ráðandi menningu hvort sem það var af 
eigin vali eða byggði á ákvörðun sem tekin var af umhverfinu, samanber 
reynslu þeirra sem upplifðu einelti. Strax á unga aldri komu fram 
aðstæður sem urðu þess valdandi að þeir upplifðu sig til hliðar og ekki 
sem hefðbundna þátttakendur í umhverfinu. 

 

4.1.2 Stuðningur foreldra við nám 

Þrátt fyrir að léleg mæting, erfið reynsla og námsörðugleikar einkenni á 
margan hátt grunnskólasögu hópsins, þá voru viðmælendur almennt 
sammála um að foreldrar hafi eftir fremsta megni stutt þá í námi og hvatt 
þá til náms eins og þeim var fært. Þannig töldu flestir viðmælendur að 
foreldrar hafi í flestum tilfellum gert sitt besta en aftur á móti hafi 
einhverjir foreldrar átt erfitt með að styðja börnin sín í námi. Ýmislegt 
varð til þess, meðal annars áfengisvandi, foreldrarnir treystu sér ekki til 
þess eða höfðu ekki kunnáttu til. Einhverjir töluðu um athugunarleysi 
foreldra, náminu hafi ekki verið veitt eftirtekt en fleiri töluðu þó um að 
foreldrarnir hafi ýtt náminu að þeim, líkt og kom fram í máli eins 
viðmælanda: 

 

Maður fékk alltaf að vita það, ef maður var í skóla þá þýddi 
það frítt fæði og húsnæði. Þannig þori ég að segja sko að 
námi hafi verið haldið að manni, já já, það er alveg á hreinu. 
Þó þau hafi kannski ekkert endilega getað hjálpað manni. 
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Í mörgum tilfellum varð áhættuhegðun, drykkja, neysla og skróp 
yfirsterkari skólaáhuganum og í þeim tilfellum höfðu nokkrir foreldrar 
misst tökin og áttu erfitt með að fá viðmælendur til að sinna og mæta í 
skólann. Fram kom í máli nokkurra að foreldrarnir höfðu virkilega reynt 
en það hafði lítið þýtt. Hugurinn var ekki við námið heldur kominn inn á 
nýjar brautir sem einkenndust af hnupli, innbrotum og neyslu, og því létu 
viðmælendur ekki segjast, líkt og kom fram í máli eins viðmælanda: 

 

Hún hélt ég þyrfti bara að hrista þetta af mér einhvern 
veginn. Og lítið sem að hún gat gert. Ég meina hún setti 
þarna reglur og reyndi og reyndi skilurðu. Það bara þegar að 
maður ætlar sér og þú veist maður bara reif kjaft á móti og 
eitthvað. Hún reyndi, hún bara reyndi að gera allt maður og 
og hérna já, ég var jafn ákveðinn í að hlýða ekki og alls ekki 
að mæta í skólann. Vildi bara fá að sinna mínu. 

 

Annar viðmælandi sem var ungur hættur að sinna námi sínu vegna 
áhugaleysis og áhættuhegðunar, sagði eftirfarandi: 

 

Jú jú, mamma rak mig áfram og alveg eins og hún gat. Ég 
náttúrulega hlýddi ekkert en hún fylgdist vel með mætingu 
og svona og maður fékk alveg að heyra það. 

 

Einn viðmælandi fjallaði um að eftir að hann skipti um skóla og upplifði 
mikla vanlíðan í nýja skólanum, þá hafði móðir hans gert það sem hún 
gat til að reyna að fá skólatilfærslunni breytt, þannig að hann hefði getað 
haldið áfram að stunda nám við sinn gamla skóla: 

 

Mér leið alveg skelfilega illa í þessum skóla, ég meira að 
segja, fór meira að segja sér þegar ég og mamma fórum og 
töluðum við sko, skólastjórann. Bara þegar ég var þrettán 
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ára, eða þegar ég hafði skipt um skóla. Ég gat ekki lengur 
verið í gamla skólanum, því ég var fluttur í annað hverfi og 
það mátti ekki, og skólastjórinn var gamall og hafði kennt 
mömmu þegar hún var í skólanum. Svo hún fór með mig 
niður eftir og við vorum að reyna að tala við hana og athuga 
hvort ég gæti ekki fengið að vera, minnst að kosti áfram í 
gamla skólanum þó það væri ekki nema eitt ár og það gekk 
ekki  upp og svoleiðis. Mamma vissi alveg. Hún sá það nú 
bara á mér að ég vildi ekki mæta í nýja skólann. Hún talaði 
við skólastjórann og allt, hann var jú jú, hann var allur af 
vilja gerður en þetta gekk ekki upp. 

 

Annar viðmælandi sem átti erfitt með að fóta sig í námi eftir að hafa verið 
erlendis í nokkur ár, náði ekki tökum á íslenskunni þegar heim var komið 
og dróst því aftur úr samanborið við jafnaldra. Hann talaði um að hafa 
fengið stuðning foreldra sinna en aðstæður höfðu gert öllum erfitt fyrir. 
Móðir hans var á sama tíma með tvö ung börn sem þurftu mikinn tíma og 
athygli og fósturfaðir hans að koma sér fyrir á hérlendum vinnumarkaði 
eftir nám erlendis. Hann lýsti stuðningi foreldra sinna eftirfarandi: 

 

Fyrst leið mér eins og þessu væri öllu skellt á mig, ég átti 
bara að redda mér einn, tveir og þrír og bara samræmd próf á 
næsta ári, þú verður bara að redda þér. En jú jú, ég fékk 
alveg hjálp eins og ég gat. Mamma og pabbi, eða fósturpabbi 
náttúrulega nýmenntaður og brjálað að gera í nýju vinnunni, 
að koma sér upp orði og svona. Mamma með tvö ný börn, að 
koma sér fyrir á nýju landi, í nýrri íbúð og hérna og allt það 
og þetta var bara erfitt, skilurðu. Og ég sko þú veist, mamma 
með tvö ný börn, hva, þau voru eiginlega bara ungabörn 
þegar við komum hingað til baka, en þau gerðu samt eins og 
þau gátu. 

 

Í máli flestra viðmælenda kom fram að þeir telja foreldra sína, og þá 
sérstaklega mæður sínar, hafa gert eins og þau gátu til að styðja sig til 
náms. Viðmælendur tala um að þeirra eigin áhuga hafi vantað eða þá að 
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þeir glímdu við slíka námsörðugleika að foreldrarnir áttu erfitt með að 
veita viðeigandi stuðning til náms þegar kom að heimanámi. Þó svo að 
vantað hafi upp á kunnáttu foreldra telja flestir viðmælendur hvatningu til 
náms ekki hafa skort, flestir hafi gert eins og þeir gátu og aðstæður buðu 
upp á. 

 

4.2 Upplifun lykilþátttakenda af námi innan veggja 
fangelsis 

 

Í upphafi gagnasöfnunarinnar stunduðu lykilþátttakendur allir nám á 
Litla-Hrauni, óháð því hvort námið var við skólann á staðnum, sem fer 
fram í gegnum Fjölbrautaskóla Suðurlands á Selfossi, eða þá við aðra 
skóla í fjarnámi sem viðmælendur sinntu í gegnum tölvuver skólans á 
Litla-Hrauni eða með staðbundinni tímasókn. Staðbundið nám geta þeir 
óskað eftir að fá að stunda sem hafa afplánað þriðjung refsitímans, þó að 
lágmarki eitt ár og að hámarki fjögur ár (Lög um fullnustu refsinga 
nr.49/2005). Þannig stunduðu viðmælendur bæði nám á 
framhaldsskólastigi og háskólastigi. Yfir það tímabil sem viðtöl fóru fram 
var námsstaða viðmælenda breytileg. Einn viðmælandi lauk því námi sem 
hann hafði verið skráður í á tímabilinu og var ekki skráður í frekara nám 
seinni hluta gagnasöfnunarinnar, auk þess sem annar viðmælandi hafði 
nýlokið grunniðnnámi á sama tíma og síðustu viðtölin fóru fram innan 
rannsóknarinnar. Aðrir viðmælendur voru skráðir í nám yfir mest allt 
tímabilið á meðan á viðtölum stóð. Einhverjir hættu námi tímabundið en 
snéru aftur og aðeins einn heltist úr lestinni og stundaði ekki nám síðasta 
veturinn. Gengi viðmælenda í námi var misjafnt og mikil breidd var 
innan hópsins. Þannig hlutu tveir viðmælendur viðurkenningar fyrir 
námsárangur á tímabilinu á meðan aðrir áttu erfiðara uppdráttar. Sé litið 
yfir hópinn með tilliti til námsörðugleika eða innri hindrana í námi má 
segja að þrír viðmælendur glímdu við mikla og sértæka námsörðugleika, 
aðrir þrír glímdu við vægari námsörðugleika sem hindruðu tiltekið nám 
eða við ákveðnar aðstæður og tveir viðmælendur áttu við sáralitla eða 
enga námsörðugleika. 
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4.2.1 Stuðningur við nám  

Allir viðmælendur voru þakklátir fyrir það tækifæri að bjóðast að stunda 
nám í afplánun. Þannig upplifðu viðmælendur að þeir væru að nýta 
tímann á jákvæðan og gagnlegan hátt, sem varð að sama skapi til þess að 
þeir upplifðu að tíminn liði hraðar í afplánun. Umhverfið sögðu 
viðmælendur á margan hátt styðjandi við nám. Í því samhengi voru meðal 
annars nefndir kennslustjóri skólans, náms- og starfsráðgjafi sem starfaði 
við skólann sem og forstöðumaður fangelsisins. Nokkrir viðmælendur 
nefndu að kennslustjórinn hafi bætt aðgengi að neti að undanförnu og 
sýnt því sveigjanleika og skilning þegar þurft hafi að skila verkefnum og 
þannig hafi hann jafnvel mætt til vinnu oftar en einu sinni utan vinnutíma 
svo nemendur hafi getað skilað verkefnum á réttum tíma í gegnum 
tölvuver skólans. Þrír viðmælendur töluðu um að aðgengi að náms- og 
starfsráðgjafa hafi opnað leið þeirra inn í skólann til muna. Þannig hafi 
þeir á margan hátt stigið fyrstu skref sín inn í skólann með því að byrja á 
því að ræða við hana. Áður þótti þeim það erfið og óyfirstíganleg hindrun 
að reyna að feta sig þangað inn. Einnig höfðu nokkrir viðmælenda fengið 
að nýta sér það að leita til hennar með verkefni sín til að fá þau yfirfarin, 
átti þetta sérstaklega við um nemendur sem glímdu við sértæka 
námsörðugleika og kom sýnilega í ljós að þeim þótti gott að geta leitað til 
náms- og starfsráðgjafans eftir auknum stuðningi í námi. Margir 
viðmælendur töluðu einnig um að nýr forstöðumaður fangelsisins hafi 
hvatt þá mjög til náms og þannig sé áhrifa hennar farið að gæta í 
umhverfinu sem hafi ekki alltaf hingað til verið jafn námshvetjandi. 
Þannig komst einn viðmælandi að orði, en hann hafði áður verið í 
afplánun 2006 og stundaði einnig nám þá: 

 

Það er mikill munur á menningunni hér núna og þá, nám er 
meira núna út um allt og fólk er meira að reyna sinna 
náminu. Mér finnst menningin sko vera jákvæðari gagnvart 
námi. Núna er flott að vera í skólanum og mennta sig, eða 
flottara. Sumir þóttu bara eitthvað halló ef þeir voru of 
uppteknir af náminu hér áður. Margrét á alveg sitt í þessu, 
hún reynir að stappa stálinu í menn og svona og drífa þá 
áfram. 
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Þessi orð viðmælandans virðast benda til þess að menningin innan 
fangelsisumhverfisins sé orðin jákvæðari með tímanum gagnvart námi og 
því að mennta sig. Þannig sé umhverfið frekar styðjandi og hvetjandi við 
námsmenn innan fangelsisins og gagnvart því að fangar stundi nám og 
standi sig vel miðað við áður, eða þegar þessi viðmælandi afplánaði 
síðast. Annar viðmælandi fór inn á sambærilega umræðu þegar hann 
talaði um hvernig fordómar gagnvart því að stunda fullt nám, líkt og hann 
upplifði í upphafi skólagöngu sinnar, hafi dvínað: 

 

Þeim fannst ég eitthvað klikk fyrst, verandi skráður í 20 
einingar. Bara eins og ég væri eitthvað merkilegur með mig 
eða eitthvað. Fyrst hlustaði ég ekkert á þetta, kannski var 
þetta líka bara öfund, ég veit það ekki. En núna eru líka fleiri 
í svona miklu námi og það er bara flott og menn bara 
jákvæðir sko, menn sem voru einu sinni á fullu í að reyna að 
öðlast einhverja asnalega virðingu og svona í gegnum 
ofbeldi og þú veist, bara mættir í skólann. Áður voru 95% af 
öllum að sigla í allt aðra leið, skilurðu. 

 

Annar viðmælandi talaði um hvernig forstöðumaður fangelsisins hafi 
persónulega beitt sér fyrir því að auka aðgengi sitt að staðbundnu námi 
utan fangelsisins, sem hafði mikil áhrif á jákvæðan námsárangur og að 
hann gæti stundað námið yfirhöfuð. Fjórir viðmælendur vísuðu í fyrri 
námsreynslu og að hafa átt einhverja úr æsku sem trúðu á sig, þó það væri 
ekki nema einhver einn. Þessir viðmælendur töluðu um að það styrkti þá í 
námi að minnast þess að einhverjir höfðu haft trú á þeim námslega og 
þannig sóttu þeir í þessar minningar eftir hvatningu þegar þeir stóðu 
andspænis hindrunum í námi. Var þeim þá hugsað til ömmu, gamallra 
kennara, náms- og starfsráðgjafa úr grunnskóla og til prests.  

 

Umræða um fjölskylduna kom sterkt fram, hvað varðaði stuðning við 
nám innan afplánunar og skiptist sú umræða upp í beinan stuðning, 
samanber það að verða viðmælendum út um námsgögn, stuðnings- og 
ítarefni og bækur af bókasöfnum meðal annars og svo innri stuðning sem 
skilaði sér í hvatningu, stolti, viðurkenningu og aukinni trú viðkomandi á 



 

91 

einstaklingnum. Þannig kom einnig í ljós jákvæð áhrif náms á 
fjölskyldutengsl viðmælenda við fólkið sitt, hvort sem tengsl höfðu 
dofnað með tímanum eða í kjölfar neyslu viðmælenda. Fjölskyldurnar 
voru viðmælendum öllum mikilvægar og því mátti sjá að það gaf þeim 
mikið að öðlast viðurkenningu þeirra og upplifðu þeir mikla ánægju og 
innri vellíðan þegar þeir fundu fyrir stolti fólksins síns þegar vel gekk 
sem virkaði aftur sem hvatning í náminu og viðurkenning, samanber orð 
eins viðmælanda: 

 

En mér hefur aldrei liðið eins og mér líður með þetta núna. 
Bara að sýna það í verkum, sko. Þetta er bara búið og hann 
er bara að standa sig vel og bara mennta sig og bara flott. 
Eða skilurðu. Þau eru náttúrulega mikið stoltari af mér núna, 
og núna sér fólkið mitt að ég er nú ekki alveg farinn. Mann 
langar svona til að bæta upp fyrir það, sem maður hefur, eða 
þú veist, fyrir þetta allt og skólinn hjálpar. Skóli er svo 
mikill mælikvarði á lífið skilurðu og hver maður er í lífinu 
og svona þannig að þetta gefur mér bara tækifæri til að sýna 
þeim það virkilega í verkum sko. Fjölskyldan er mér 
eiginlega bara allt, ef ég hefði hana ekki að þá veit ég ekki 
hvort ég væri á þessum stað sem ég er núna, þú veist á lífi og 
reyna að vinna mig á réttan kjöl. Kannski væri ég búinn að 
missa alla trú og bara, eða þú veist, þess vegna er líka svo 
gott að finna að þau eru stolt af mér. 

 

Annar viðmælandi hafði sambærilega sögu að segja. Í gegnum námið 
náði hann að styrkja traustið sem foreldrarnir báru til hans, ásamt því að 
finna stolt þeirra í hans garð sem varð honum enn meiri hvatning í námi: 

 

Ég náði öllum hinum prófunum með góðum einkunnum. Ég 
var mjög stoltur sko, það tók mig alveg svona viku að átta 
mig á því hvaða afrek ég var í rauninni búinn að vinna 
miðað við mína sögu sko, og maður vill bara sýna þegar að 
maður kemur út að núna er gamli ég kominn. Ég vil bara 
sýna þeim þetta, það koma einkunnir og þá sjá þau hvað ég 
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er að gera hér. Ég vil frekar sýna þeim í verkum hvað ég er 
að gera, frekar en að segja og segja eitthvað. Maður hefur oft 
gert það áður. Eins og að segja ,,jæja núna er ég hættur þessu 
rugli.” En svo hætti það bara aldrei. Sá að mömmu þótti gott 
að sjá hvað gekk vel og ekkert rugl, þá veit hún að ég er 
kominn á góðan stað og sko ég held að hún trúi á mig aftur 
núna. Loksins gat ég sýnt þeim eitthvað gott, eða þú veist. 
Loksins var eitthvað jákvætt sem ég gat sýnt þeim. 

 

Framtíðarsýn viðmælenda birtist einnig sem stuðningur við nám. Það að 
hafa eitthvað til að stefna að virtist hvetja þá með beinum hætti áfram í 
náminu. Eins virtist skýr og afmörkuð markmiðssetning þar sem 
viðmælendur skrifuðu niður á blað markmið sín með náminu og 
væntingar til framtíðar, hafa afar jákvæð áhrif á námsárangur og seiglu 
þegar þeir stóðu frammi fyrir hindrunum í náminu. Börn þeirra feðra sem 
voru í viðmælendahópnum höfðu ráðandi áhrif á framtíðarsýn þeirra og 
var þeim öllum mjög umhugað um og mikilvægt að geta stutt við bakið á 
börnunum sínum og skapað þeim góðar aðstæður, ásamt því að sjá 
fjölskyldum sínum farborða. Þess vegna voru atvinnutækifæri og 
möguleikar á atvinnu viðmælendum mjög ofarlega í huga þegar þeir 
ræddu væntingar sínar með náminu og framtíðarsýn, samanber orð eins 
viðmælanda: 

 

Markmiðið með náminu er, sko í fyrsta lagi auðvitað að nýta 
tímann sem ég er hérna inni, að hafa eitthvað að gera, vera 
ekki bara að liggja upp í rúmi og horfa á sjónvarpið eða 
hanga í tölvuleikjum eða eitthvað svoleiðis. Svo auðvitað 
líka til þess að geta kannski átt einhvern möguleika á að 
samlagast samfélaginu þegar ég kem út, að geta fengið 
vinnu. Ég meina þú veist ef maður fær ekki vinnu þegar 
maður kemur út þá getur maður alveg eins bara brotið af sér 
og komið aftur hingað inn sko, þannig lagað séð. Þetta, vona 
að það muni ekki gerast en þetta er mjög mikið viðhorf hjá 
mörgum og þú veist. Svo í þriðja lagi og það mikilvægasta 
er til að geta hugsað vel um börnin mín, þau skipta öllu máli, 
ég get eiginlega sagt að ég er að læra fyrir þau. 
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Viðmælendur nefndu einnig sem stuðning við nám að fá skólagjöld, 
bækur og önnur námsgögn sér að kostnaðarlausu. Þetta átti við um nám á 
framhaldsskólastigi, þar sem aðrir nemendur þurftu að greiða sjálfir sín 
skólagjöld og námsbækur. Annað sem studdi einnig við nám og kom 
fram í máli mikils meirihluta viðmælenda var að nám stuðlaði að 
einhverju venjulegu. Þannig virtist þeim mikið í mun um að upplifa og 
ávinna sér venjulega hluti eins og einhverjir orðuðu það. Undir það féll 
meðal annars venjulegt prófskírteini, en ekki prófskírteini sem hægt var 
að sjá að hafði verið fengið úr fangelsi. Þannig upplifðu viðmælendur að 
þar sem námið fór óbeint fram í gegnum hefðbundinn framhaldsskóla að 
þá væru þeir að uppskera venjulegar námseiningar. Þannig virtist námið 
hjálpa þeim að finnast þeir verða venjulegir aftur, og stefna að því að 
samlagast samfélaginu að afplánun lokinni, eða eins og einn viðmælandi 
komst að orði: 

 

Þú veist hérna inni, mér finnst ég alltaf, því meira sem ég 
læri því venjulegri verð ég. Mig langar bara að vera 
venjulegur Jón skilurðu og lifa venjulegu lífi. 

 

Á sömu nótum komst annar viðmælandi að orði, sem hafði upplifað 
skömm yfir því að þurfa að sitja inni í fangelsi og upplifði hann þá 
hvernig námið gat styrkt hann í því að verða aftur venjulegur og sterkari 
útgáfa af sjálfum sér. Honum var mikið í mun um að afmá 
tugthúslimastimpilinn, eins og hann komst að orði, og vísaði þannig í 
hvernig hann upplifði þunga stimplun í kjölfar þess að fá á sig dóm í 
réttarkerfinu. Þannig vonaðist hann til að námið kæmi honum undan 
stimplun eða varpaði jákvæðu ljósi á neikvæð áhrif dóms og 
fangelsisvistar í augum samfélagsins: 

 

Þú veist eins og með skólann mér líður betur með sjálfan 
mig og er svona sterkari einstaklingur núna í dag. Það var 
svo mikil skömm yfir mér, þú veist, yfir því að hafa lent 
inni. Að vera bara edrú og í skóla hérna inni sko, bara hætta 
allri vitleysu og vera venjulegur. Mér líður miklu betur með 
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að vera í skóla heldur en að vera að vinna, skilurðu. Það er 
að byggja sig upp og vera að fá alltaf eitthvað meira nýtt inn. 
Maður er kominn með tugthúslimastimpilinn á sig skilurðu 
og þú veist bara reyna að afmá það og reyna að koma honum 
frá sér aftur, eða þannig að ég verði ekki alltaf einhver fangi 
þegar fólk talar um mig, eða einhver sem var á Litla-Hrauni 
skilurðu, ég vil heldur vera vélstjórinn sem vann sig út úr 
ruglinu. Þannig yrði litið öðruvísi á mann, maður hefur 
náttúrulega áhyggjur af áliti annarra. Hvernig samfélagið 
lítur á mann, þú veist. Þannig er skólinn að hjálpa mér að 
byggja mig upp aftur og búa til mann sem ég get verið 
stoltur af. Nú er ég að reyna að byggja mig aftur upp. Ég vil 
geta búið til nýjan og sterkari mann heldur en var, þannig að 
fortíðin skipti ekki máli lengur. Heldur bara núið og hvað ég 
geri í dag og bara vera venjulegur og edrú. 

 

Þannig virtust viðmælendur upplifa viðurkenningu í hinu venjulega ásamt 
því að upplifa námið sem lykil út í hinn venjulega heim, eins og margir 
sáu samfélagið fyrir utan fangelsið. Þeir vonuðust til að námið myndi 
opna leið þeirra út í venjulegt líf og þannig myndu þeir falla inn í 
samfélagið að afplánun lokinni og teljast venjulegir samkvæmt gildum 
þess. Samkvæmt orðum viðmælanda, þá var margt það sem telst vera 
venjulegt innan fangelsisins ekki endilega það sem myndi teljast 
venjulegt úti í hinum viðurkenndu gildum samfélagsins. Sýn þeirra á að 
vera venjulegur virtist felast í því að lifa hefðbundnu fjölskyldulífi, 
stunda atvinnu eða nám fjarri afbrotum og neyslu og þannig vera 
staðsettir fyrir innan hefðbundna menningu samfélagsins en ekki á 
jaðrinum eða fyrir utan. Umræða um hið venjulega virðist eiga rætur að 
rekja allt aftur til æsku margra viðmælenda. Þannig hafi þeir strax þá átt 
erfitt með að samsama sig normum samfélagsins sem verður þess 
valdandi að þeir sáu sig ekki sem hluta af heildinni, hvorki á sínum tíma í 
grunnskóla né úti í samfélaginu. Þannig styrkti venjuleg skólareynsla, 
eins og þeir upplifðu námið sitt í gegnum skólann á Litla-Hrauni, þá sýn 
þeirra að þeir gætu orðið venjulegir þátttakendur út í samfélaginu. Þannig 
talaði einn viðmælandi um hinn venjulega skóla innan Litla-Hrauns: 
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Já, ég er með kennara. Ég er hérna í ensku, íslensku, 
stærðfræði og íþróttum og þessu, grunnteikningu og 
einhverju svona, grunn bara. Það er alltaf kennari í öllu, 
þannig að ég held að þetta sé bara venjulegt nám sko.  

 

Þannig má ætla, samkvæmt þessum viðmælenda, að þá felist 
viðurkenningin í hinu venjulega. Því þegar hann komi út í samfélagið að 
afplánun lokinni, þá hafi hann verið að stunda nám í venjulegum og 
viðurkenndum skóla, sem aftur opnar leið inn í annan venjulegan skóla í 
kjölfarið. Hann virðist upplifa viðurkenningu í því að einingarnar sem 
hann sé að vinna sér inn í náminu við skólann á Litla-Hrauni verði 
gjaldgengar beint inn í annan framhaldsskóla þegar út er komið, sem 
virðist hafa jákvæð áhrif á sjálfsmyndina, samkvæmt áframhaldandi 
umræðu um námið: 

 

Já, þótt þetta sé svoldið öðruvísi er þetta, þetta er eins 
venjulegt og þetta verður sko. Bara venjulegt bóknám í 
venjulegum skóla. Já, ég meina, þú veist. Mér finnst ég vera 
í skóla. Ég er rosa ánægður með það þegar ég kem hérna út, 
þá er ég kominn í skóla en ekki eitthvað svona plat, eða 
skilurðu. Og kennararnir fagaðilar, eða skilurðu. Ég er bara 
ánægður, rosalega ánægður með skólann og allt það og þetta 
lætur mér líða vel, ofsa vel að innan, mér finnst ég vera 
svona sterkur að innan. 

 

Hér virðist það vera stuðningur við nám að viðmælendur uppskeri 
venjulegt prófskírteini eða venjulegar námseiningar frá venjulegum skóla, 
að námi loknu. Þannig virtist námið vera að hjálpa þeim að finnast þeir 
venjulegir og á sama tíma styrkja þá í edrúmennskunni, þar sem neyslan 
og vímuefnin virtust í hugum margra vera mótsögn við það venjulega, 
líkt og kom fram í orðum eins viðmælenda: 

 

Þó að edrúmennskan sé það mikilvægasta þá er skólinn ekki 
síður mikilvægur, þú veist, ef ég er ekki edrú þá er ég ekki 
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neitt, þá get ég ekkert. Þess vegna er svo mikilvægt að vera í 
skóla og vera gera eitthvað svona venjulegt. Skólinn heldur 
manni á beinu brautinni, annars væri ég örugglega fallinn 
sko, þetta hefur rosa mikil áhrif á hvort annað þú veist. Þú 
getur varla verið edrú án skóla, en ekki heldur verið að 
standa þig vel í skóla án þess að vera edrú. 

 

Á sama tíma og nokkrir viðmælendur hafa gefist upp á að bíða eftir 
sálfræðiviðtölum vegna langrar biðar eftir því að komast að, þá mátti 
greina í orðum tveggja viðmælenda að þeir hefðu á ákveðinn hátt fært 
traust sitt frá slíkri fagþjónustu yfir á námið í stað þess að bíða eftir kalli 
sálfræðinganna og sá þriðji einbeitti sér að AA starfi til viðbótar við 
námið, til að vinna með innri líðan. Þannig reyndu þeir markvisst að 
styrkja innri líðan með því að gæta að því að hafa nóg að gera í náminu 
og halda sér vel við efnið, líkt og kemur fram í orðum eins viðmælanda: 

 

Það eru bara þær aðstæður sem eru hér og og að hérna menn 
leita alltaf í efnin, kannski er það útaf því að það er svo lítil 
sálgæslu eða sálfræðiþjónusta hérna. Auðvitað er ekkert 
afsökun að það sé lítil sálfræðiþjónusta en ef hún væri betri 
þá myndi það kannski hjálpa. Ég er samt bara hættur að 
hugsa um þetta. Svo hérna, já ég ákvað að taka slag og 
ákvað bara að kíkja á AA samtökin og svo bara myndaðist 
svo ofboðslega góður hópur. Auðvitað þarf, maður þarf að 
bera virðingu fyrir sjálfum sér og og maður þarf að hugsa 
um sjálfan sig. Það er ekki neinn, ef maður gerir það ekki 
sjálfur, þá er enginn sem gerir það fyrir mig. Ég meina, ég 
veit ekki hversu oft á þessum árum sem ég er búinn að vera 
hérna að að þau ætla að kalla, eða þú veist, en svo hittumst 
við bara í næstu viku og það er ekkert svoleiðis. Ég meina ég 
beið einu sinni eftir sálfræðiþjónustu í 8 mánuði. Þó bað ég 
um hana nánast daglega, eða bað um að setja mig, það þarf 
að setja sig á lista og svo kallar sálfræðingurinn í mann. 
Síðast þegar ég hitti sálfræðing það er held ég þrír mánuðir 
síðan og mig minnir að það hafi verið það síðasta sem hún 
sagði þegar ég fór fram, þá sagði hún ég kalla á þig í næstu 
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viku og við spjöllum saman. Það eru þrír mánuðir liðnir 
síðan. Svona er þetta bara, við bara týnumst í kerfinu. Það er 
miklu betra að treysta á skólann, þar mætir maður þó 
reglulega og hann gleymir manni ekki. 

 

Fimm viðmælendur töluðu um hvernig þeir upplifðu námið í afplánun 
sem lykilinn út í samfélagið aftur að afplánun lokinni og þannig virtust 
þeir upplifa að námið auki möguleika þeirra á því að samfélagið verði 
tilbúið að taka þeim opnum örmum þegar út er komið, þar sem þeir trúa 
því að nám auki atvinnumöguleika þeirra. Atvinnu töldu þeir mikilvæga 
til að geta séð fyrir sjálfum sér og fjölskyldum sínum, þar sem það átti 
við, farborða á heiðarlegan hátt. Því mátti sjá að þeir gerðu ráð fyrir að 
menntun kæmi til með að stjórna að mestu leyti hvernig þeim farnaðist 
þegar þeir kæmu aftur út í samfélagið og í kjölfarið í framtíðinni. Með 
sama hætti ýtti námið undir að þeir leyfðu sér að vona að þeir ættu 
afturkvæmt út í hið hefðbundna samfélag ásamt því að geta gert sér vonir 
um atvinnu að afplánun lokinni. 

 

4.2.2 Hindranir í námi 

Hindranir viðmælanda í námi voru mismunandi og ýmist háðar innri 
þáttum eða umhverfinu. Sem dæmi má nefna, þá er nám innan fangelsis 
misdýrt. Þeir sem stunduðu nám á framhaldsskólastigi við skólann innan 
Litla-Hrauns, þurftu ekki að greiða fyrir sitt nám, hvorki námsbækur né 
önnur námsgögn. Nám við aðra skóla, til dæmis fjarnám í öðrum 
framhaldsskólum, samanber á sumarönn og eins nám á háskólastigi, 
þurftu námsmennirnir að greiða sjálfir og fyrir bækur sömuleiðis. Í lögum 
um fullnustu refsinga (nr. 49, 2005) kemur fram að fangi skuli eiga kost á 
að stunda nám, ásamt því að fangelsi skuli útvega og greiða fyrir 
kennslubækur vegna náms í fangelsi. Viðmælendur töldu að það þyrfti að 
skýra betur í lögunum hvaða nám ætti að standa föngum til boða þeim að 
kostnaðarlausu og hvað ekki, því óhjákvæmilega kæmust þeir ekki hjá 
því að stunda flest allt nám innan fangelsisins en mismunandi væri hvaða 
nám væri greitt fyrir og hvað ekki. Einn viðmælandi benti á að fangar 
hefðu ekki mikinn pening milli handa og því væru þeir í flestum tilfellum 
háðir stuðningi fjölskyldunnar sinnar, hefðu þeir áhuga á að stunda annað 
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nám fyrir utan fangelsið. Að sama skapi væri stutt síðan að farið var að 
greiða fyrir nám innan fangelsis líkt og fyrir vinnu, eins og lög kveða á 
um og hafa gert í all nokkurn tíma. Því hafði það jafnvel verið þannig að 
ákveðnir einstaklingar hefðu ekki haft efni á að velja skóla fram yfir 
vinnu innan fangelsisins á þeim tíma. Einnig kom fram í viðtölum að 
takmarkað framboð á námi háði námsvali fanganna og þá sérstaklega í 
verknámi. Kom fram í máli nokkurra viðmælenda að þeir töldu 
takmarkað námsframboð í verknámi raunverulega hindrun í námi, 
samanber orð eins viðmælanda: 

 

Þetta er ægilegt aðstöðuleysi, alveg merkilegt að það sé 
ekkert gert í þessu, ef það væri staðið betur að almennu 
verknámi þá held ég að það væri hægt að sporna gegn 
síendurteknum brotum. Ég held sko að meira framboð á 
verknámi myndi verða til þess að fleiri fangar gætu fengið 
vinnu þegar þeir koma út. Þeir sem fá ekki vinnu og eiga 
enga möguleika þeir falla auðvitað eins og skot úti. Þeir eiga 
aldrei neina von eiginlega, svona þarf bara að skoða miklu 
betur finnst mér. 

 

Viðmælendur sem voru háðir netaðgengi í námi sínu, til dæmis þeir sem 
stunduðu fjarnám eða þeir sem þurftu að skila inn verkefnum í gegnum 
netið þó námið væri stundað við skólann innan Litla-Hrauns, töldu 
takmarkað aðgengi koma niður á námi sínu. Þeir gætu ekki sinnt eðlilegri 
heimildaleit á netinu eins og aðrir námsmenn og töluðu um að vera 
þröngir kostir settir. Þeir voru sammála um að aðgengið og sveigjanleiki 
hefði aukist á síðastliðnum árum og kunnu þeir að meta þegar 
kennslustjóri hafði gert sér ferðir utan vinnutíma til að nemendur hafi 
getað skilað verkefnum á réttum tíma, en voru sammála um að aðgengið 
olli þeim ákveðnum takmörkunum. Viðmælendur sögðust hafa lent í 
tímahraki með verkefni sem þeir höfðu þurft að skila í gegnum netið, 
vegna þess hversu takmarkaður aðgangur þeirra væri að netinu. Nefndi 
einn þeirra dæmi um að þetta hefði leitt til þess að hann hafi ekki náð að 
klára verkefni fyllilega og því skilað því ókláraðu, sem bitnaði á einkunn. 
Viðmælendur nefndu að skipulag sé mjög mikilvægt til að lágmarka 
neikvæð áhrif sem takmarkað netaðgengi gæti haft á nám. Þannig reyndu 
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þeir að skila af sér verkefnum nokkrum dögum fyrir áætlaðan skiladag, til 
að koma í veg fyrir að skila of seint. Allir viðmælendur nema einn, 
nefndu að andleg líðan geti komið niður á náminu. Þeim leið alla jafna 
vel, en það fylgdi fangelsisvist að andleg líðan færi upp og niður stöku 
sinnum. Langflestir viðmælendur voru sammála um að andleg líðan væri 
erfiðust fyrst eftir að komið væri inn í afplánun, á sama tíma og menn 
upplifðu breytingarnar og frelsissviptinguna, samanber orð eins 
viðmælanda: 

 

Auðvitað dettur maður niður og allt það og verður alveg 
hundfúll stundum. Ég meina ég er í fangelsi og lífið er bara 
lífið sko. Ég er í fangelsi, ég ætti að vera á bömmer inn í 
klefa með hasspípu og línu eins og margir eru, eins og ég var 
hérna fyrst sko, og ég var rosa þunglyndur hérna fyrst, datt 
niður í mikið þunglyndi og bara vitleysu sko, var líka að 
nota á sama tíma. Það er nógu mikið þunglyndi sem fylgir 
lífinu hér svo maður bæti ekki viljandi á það. Núna er ég 
edrú og samt er ég að taka svona sveiflur, yfirleitt líður mér 
vel en stundum langar mig bara að liggja í rúminu og vera 
þar og nenni ekkert í skólann. Ég held það sé bara eðlilegt 
miðað við að vera hér inni sko. Þetta eru bara hólar á 
hæðinni, þú veist, það er stundum ógeðslega erfitt að vera til 
og allt það sko. En hérna þetta eru þessir litlu sigrar sko. 
Þegar ég dett niður núna þá einhvern veginn veit ég það að 
ég þarf bara að halda áfram. Gera það sem ég er að gera þá 
kemst ég yfir þetta og þú veist. Þá einhvern veginn, áður en 
ég veit af þá er ég bara syngjandi Jesú lög í sturtu bara 
ógeðslega ánægður skilurðu. 

 

Þegar rætt var um hindranir í námi kom í ljós að sex viðmælendur af átta 
glímdu við einhverja af eftirtöldum námsörðugleikum sem hömluðu þeim 
misjafnlega mikið í námi, en þeir eru: Sértækir námsörðugleikar líkt og 
lesblinda, skrifblinda og talnablinda, einnig kvíði, félagsfælni, 
athyglisbrestur og ofvirkni. Þegar rætt var um hindranir í námi kom 
meðal annars fram umræða um afleiðingar þess þegar námið sem 
viðmælendur voru skráðir í var þeim of þungt, ekki sniðið að þeirra 
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þörfum eða þeir réðu ekki við það sem í flestum tilfellum leiddi af sér fall 
í áföngum og úrsögn úr námi eða áföngum eftir erfitt gengi. Í kjölfarið 
fylgdu gjarnan niðursveifla í andlegri líðan, ásamt því að upplifanir sem 
þessar drógu úr trú á eigin getu, veiktu sjálfsmat og í kjölfar slíks jukust 
jafnvel líkur á neyslu eða falli í edrúmennsku. 

 

Tveir viðmælendur nefndu viðmót Fangelsismálastofnunar sem hindrun í 
námi sem hefði hamlað því að þeir hefðu getað stundað nám á þeim hraða 
sem þeir óskuðu eða hafi fengið að geta stundað nám sem þeir óskuðu 
eftir. Annar talaði um að hafa þurft að stunda hefðbundið tveggja ára nám 
á fjórum árum, þrátt fyrir afbragðsárangur í námi. Sagði hann þetta hafa 
dregið úr námsáhuganum en engu að síður lauk hann náminu þó það hafi 
tekið hann fjögur ár. Hinn viðmælandinn talaði um að hafa fengið inni í 
námi á háskólastigi sem hann hafði mikinn áhuga á og taldi vera til þess 
fallið að auka atvinnumöguleika sína til muna. Eftir að hafa fengið 
jákvætt svar við umsókn sinni þá strandaði námið á að 
Fangelsismálastofnun hafi ekki verið tilbúin til að leyfa honum að stunda 
það. Einnig kom fram í máli viðmælanda um hindrun í námi að hann 
undraðist að eftir að fangar hefðu hlotið dóm, að aðkoma menntamála- og 
félagsmálayfirvalda að málefnum fanga væri ekki meiri en raun bæri 
vitni. Dómsmálaráðuneytið felli dóma yfir föngum og því teldi hann 
eðlilegra að uppbygging og betrun væri í höndum ráðuneyta sem hefðu 
beinni aðkomu að slíku og væru til þess gerð að vinna að slíkum málum:  

 

Það er ekkert alveg víst að það eigi að fara fram betrun í 
fangelsum, það hefur aldrei komið fram. Ef þú lest fyrstu 
tvær línurnar í hlutverk Fangelsismálastofnunar, þá er ekkert 
talað um betrun, þar er talað um að viðhalda réttaröryggi 
almennings, sem segir manni bara það að þetta er bara 
geymslustaður. Það er ekkert farið eftir þessu, eða að mjög 
litlu leyti farið eftir þessum lögum. Það er þar sem að 
mögulega væri hægt að túlka áherslu á betrun. Til dæmis lög 
um fullnustu refsinga. Þar er til dæmis talað um að maður fái 
greitt fyrir að vera í skóla.  Jú jú, það stenst, en lengi vel var 
það nú ekki mikið sem menn fengu og þess vegna var svo 
mikið um það að menn flosnuðu upp úr námi, að því að þeir 
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höfðu ekki efni á því að vera í skóla. Sko fangelsiskerfið má 
heyra undir dómsmálaráðuneytið og fangaverðir og öll 
starfsemin. En  eins og menntakerfið ætti að heyra undir 
menntamálaráðuneytið, sem það gerir ekki, að vísu fær það 
einhvern styrk, og fangar ættu ekki að heyra undir 
dómsmálaráðuneytið.  Það er búið að dæma okkur og við 
erum orðnir félagslegt mein á samfélaginu og heilbrigðislegt 
og það ætti annaðhvort að vera félagsmálaráðuneytið eða 
heilbrigðisráðuneytið eða bæði. Af því að við fáum aldrei 
neitt í gegn meðan við erum undir Dómsmálaráðuneytinu. 
Sko þegar við þurfum að kæra, til dæmis fangelsið, þá 
kærum við það til Fangelsismálastofnunar, sem er yfirmaður 
fangelsisins.  Og svo kærum við Fangelsismálastofnun fyrir 
dómsmálaráðuneytinu, sem er yfirmaður. Hvernig er hægt að 
fá sanngirni í þessu, það er ekki hægt. Það er eins og að fara 
inn á lögreglustöð og þú myndir ætla að kæra lögreglumann 
og lögreglumaður sem tekur skýrsluna er sá sem þú ætlar að 
kæra.  Það bara gengur ekkert upp. Það var gerð einhver 
rannsókn fyrir svolitlu síðan. Þar kom fram að í kringum 
90% fanga eiga í áfengis eða fíkniefnavanda. Þess vegna er 
svo mikilvægt að fá beinni aðkomu eins og heilbrigðis og 
félagsmálaráðuneyta, þetta er vinna sem á að heyra undir þá, 
ekki dómsmálaráðuneytið. 

 

Sami viðmælandi benti einnig á að vitað væri til þess að stór hluti þeirra 
sem afplána glímdu við andlega sjúkdóma og margir við alvarlega 
geðsjúkdóma. Því mætti telja eðlilegra að heilbrigðisyfirvöld kæmu að 
með beinni hætti. Það væru hagsmunir allra ef viðeigandi stuðningur 
fengist, bæði fanga og fangavarða. Þannig gæti verið hættulegt fyrir alla 
sem um ræðir ef mjög veikir einstaklingar fái ekki þau úrræði sem þeir 
þurfa og varðaði þetta oft öryggi einstaklinga. 

 

Einn viðmælandi talaði um að upplifa hræðslu í skólanum á Litla-Hrauni 
eftir að hafa orðið fyrir árás í tíma þar sem hann varð fyrir líkamlegu 
ofbeldi. Hræðslan varð honum mikil hindrun í námi þar sem hann átti 
erfitt með að upplifa öryggi innan skólans á eftir: 
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Sko svona eru oft einhverjir valdaleikir en ég taldi mig hafa 
gert upp það sem um ræddi og því var þetta sko alls ekki 
eitthvað sem ég átti von á og var þetta að mínu mati 
algjörlega tilefnislaust, skilurðu. Þetta var bara ömurlegt að 
upplifa svona árás án þess að gruna eitthvað á stað sem 
maður taldi sig ekki þurfa hafa neinar áhyggjur, skilurðu 
mig. Mér þótti alltaf mjög gaman að fara í skólann þannig 
þetta eyðilagði sko mjög mikið fyrir mér og tók einhvern 
veginn skólann frá mér á eftir, því ég kærði mig ekkert um 
að mæta eftir þetta, bara fannst ég ekki öruggur alveg strax á 
eftir og bara mjög óþægilegt að til dæmis að sitja framarlega 
núna. Núna vil ég geta séð hvað er fyrir aftan mig skilurðu. 

 

Viðmælendur voru almennt ánægðir með kennarana á Litla-Hrauni, með 
örfáum undantekningum. Það var aftur á móti upplifun um helmings 
viðmælenda að kennsluaðstaðan væri hamlandi í námi og vísuðu þá 
flestir í þá reynslu sína að sitja í tímum þar sem ákveðið fag væri kennt, 
en á sama tíma færi fram kennsla í mismunandi námskeiðum innan 
fagsins, samanber orð eins viðmælanda: 

 

Stærðfræði er ofsa erfið hjá mér og ég þarf ofsalega mikið að 
einbeita mér þegar ég er að læra stærðfræði og reikna. Þess 
vegna var ofsalega slæmt hversu margir áfangar í stærðfræði 
voru samkenndir í sömu stofu í einu. Plássleysið eða 
aðstaðan sem er til staðar er frekar þröng. Þarna eru menn í 
einni stofu og þú veist í áföngum sem, það er einn í 100 
annar í 200 og allt upp úr sko. Þess vegna það er ekkert verið 
að, þegar ég mætti þarna þegar ég fór í tíma, ég var bara 
orðinn ringlaður þarna. Ég vissi ekkert hvað snéri upp eða 
niður þarna. Það er ekki hægt að einbeita sér þegar það er 
verið að kenna marga áfanga í einu, það heldur enginn 
athyglinni lengi. Við svona aðstæður skiptir ekki máli hvort 
kennari sé góður eða ekki, það kemst bara ekkert til skila 
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þegar það er verið að kenna svona mismunandi og marga 
áfanga í einu. 

 

Þrátt fyrir að hindranir í námi viðmælenda hafi verið margvíslegar þá 
virtust þær ekki verða til þess að þeir hættu námi, nema þá tímabundið. 
Ytri hindranir virtust á margan hátt erfiðari viðureignar og námsletjandi, 
því þegar kom að því að yfirstíga innri hindranir upplifðu margir að þeir 
gætu átt möguleika á að styrkja sig í námi gæfust þeir ekki upp og þannig 
bætt sig í smáum skrefum. Slík trú á eigin getu virtist frekar viðhalda 
námsáhuga. 

 

4.2.3 Upplifun milli viðtala og framtíðarsýn 

Það er margt sem reyndi á hópinn á þessu tímabili meðan á gagnasöfnun 
stóð. Ekki aðeins í námi heldur einnig í einkalífinu. Þannig upplifði einn 
viðmælandi það að missa systkini sem féll fyrir eigin hendi, aðrir tókust á 
við veikindi og enn aðrir upplifðu miklar og erfiðar sveiflur í andlegri 
líðan og sjálfsvígshugsanir í kjölfarið á djúpu þunglyndi og neyslu. 
Þannig varð tilveran oft á köflum erfið og tilfinningaleg líðan eftir því.  

Viðmælendur áttu þá sögu sameiginlega að hafa á misjöfnum tíma 
komið sjálfum sér á óvart og náð ýmsum námsárangri sem þeir töldu ekki 
líklegt að tækist, sem á sama tíma styrkti trú viðkomandi á eigin getu. Sú 
saga nær bæði yfir grunnskóla og nám í afplánun, þó hér sé lögð áhersla á 
námsgengi og árangur í afplánun. Þegar viðmælendum var fylgt eftir yfir 
tíma virtist koma í ljós að fyrra námsgengi virtist ekki aðeins spá fyrir um 
árangur í námi, heldur einnig áhugi og ákveðni. Þannig komust sumir í 
gegnum ákveðna áfanga eða próf á þessum tíma sem þeir töldu litlar líkur 
á að myndu takast, en engu að síður ætluðu þeir sér að ná og árangur 
erfiðis þeirra stóð ekki á sér. Margir sýndu mikla seiglu og ákveðni og 
neituðu að gefast upp þegar námið reyndi á, en að yfirstíga hindranir tókst 
þó ekki alltaf með þessum hætti því stundum urðu námsörðugleikar eins 
og lesblinda og talnablinda mönnum verulegur fjötur um fót. Hjá öðrum 
var það athyglisbrestur og einbeitingarskortur sem reistu tálma á vegi 
námsmanna.  
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Þrátt fyrir þessar hindranir og misjafnt gengi á tímabilinu, á meðan á 
gagnasöfnun, stóð sóttu menn alltaf aftur í nám í langflestum tilfellum og 
varð það einkennandi fyrir hópinn. Þrír viðmælendur áttu það 
sameiginlegt að verða mjög neikvæðir út í nám eftir að hafa fallið og 
sögðust jafnvel aldrei aftur ætla í nám, það væri tímaeyðsla. Samanber 
orð eins viðmælanda: 

 

Þetta var bara ömurlegt og ég vildi bara að ég hefði sleppt 
þessu sko, mig langar ekki í meira nám og ég ætla ekki í 
meira nám. Alveg búinn að ákveða það og bara alveg búinn 
að fá miklu meira en nóg. Ætla sko ekki að gera þetta aftur, 
algjör tímaeyðsla, bara fara að vinna eða eitthvað í staðinn. 

 

Engu að síður þá reyndu þeir alltaf aftur og komu þá með jákvæðari 
viðhorf til baka og sömuleiðis jákvæðari framtíðarsýn. Þannig mátti sjá 
að alltaf fylgdi einhver von náminu. Ef illa gekk brustu gjarnan þessar 
vonir. Það þýddi þá ekki að þær kviknuðu ekki aftur, þær fundu sér nýjan 
farveg í nýju námi seinna. 

 

Þessi þróun var sterkari hjá tveimur viðmælenda. Þeir héldu áfram ítrekað 
þrátt fyrir að falla og missa vonina. Þriðji viðmælandinn sýndi mikið 
eigið frumkvæði þegar hann skráði sig í sumarnám sumarið 2009, á 
meðan að umhverfið í kringum hann var ekki virkt í námi. Þrátt fyrir að 
árangurinn væri ekki jafn og vonir stóðu til, þá sýnir þetta að óháð 
miklum námsörðugleikum, bæði lesblindu og miklum athyglisbrest, þá 
var nám eitthvað sem hann langaði virkilega til að stunda og lagði sig 
fram við að komast í.  

 

Í máli rúmlega helmings viðmælenda kemur fram að þeir upplifa að 
námið stuðli að betrun. Þannig virðast margir einnig eigna náminu 
forvarnargildi sem spornar gegn neyslu á sama tíma og þeir séu að byggja 
sig upp að innan og auka færni sína almennt, ásamt því að bæta við sig 
nýrri þekkingu í gegnum námið. Auk þess mátti sjá að vonir allra 
viðmælenda, vonir um breytingar, byggðu alltaf á náminu. Hyggðust þeir 
fylgja einhverjum framtíðardraumum, þá byggðu þeir undantekningalaust 
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á námi. Vonir þeirra standa til þess að nám færi þeim fjölbreyttari 
atvinnumöguleika þegar út er komið, samanber orð eins viðmælenda: 

 

Ég er auðvitað í skóla svo að ég kannski eigi kost á að geta 
farið að vinna þegar ég kem út í samfélagið. Ég myndi segja 
að nám er besta betrunin í fangelsi. Meðan maður er í námi 
þá er maður ekkert í einhverju, einhverju rugli, eða neyslu. 
Og það er líka ofboðslega mikilvægt kannski fyrir fjölskyldu 
okkar að vita að við séum að nýta tímann í eitthvað 
uppbyggilegt, og mikilvægt að finna trú fjölskyldna okkar á 
okkur. Þetta er svona á báða bóga. Það er líka bara miklu 
betra þegar þú getur komið út, þá getur þú sett einhverja 
menntun á blað þegar þú ferð að sækja um störf, það hlýtur 
alltaf að færa mann aðeins framar í röðina þó maður þurfi 
kannski að bíða eitthvað aðeins eftir vinnu. Þó að 
edrúmennskan sé alltaf mikilvægust, þá getur þú alltaf sett 
menntunina framan á þig þegar þú ferð að sækja um störf. 

 

Það kom fram í máli allra viðmælenda að námið væri þeim mikilvægt, þó 
svo sveiflur ættu sér stað tímabundið. Þannig virtist námið gera öllum 
viðmælendum gott og hafa jákvæð áhrif á andlega líðan, bætta 
sjálfsmynd, aukið sjálfstraust og trú á eigin getu. Viðmælendur töluðu 
allir um að fyllast stolti þegar að vel gengi, sem virtist vera þeim aukin 
hvatning í námi og ýta undir viðurkenningu og aukna trú frá fjölskyldum 
þeirra: 

 

En námið, það er hérna, þetta hefur ofsalega góð áhrif á 
sjálfstraustið og sjálfsmyndina og allt þetta sjálf eða þetta 
innra, eins og ég sé það líka á hinum strákunum sem eru í 
námi hér að þeim líður miklu betur með, sko ef þeir eru að 
skilja sko námið, ef þetta er ekki of erfitt. Nám er að hafa 
ofsalega jákvæð áhrif á okkur, andlega og bara í sálinni. Það 
líður öllum vel að vera í skóla, það er eitthvað svo jákvætt 
og okkur finnst við verða sterkari. 
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Líkt og kom fram í máli þessa viðmælanda, lætur námið öllum líða vel, 
og óháð hindrunum í námi virðist nám öllum mikilvægt. Þegar halla fer 
undan fæti og námið gengur ekki jafn vel og vonir standa til þá upplifa 
þeir oft að þeir ráði ekki við það. Átti þetta oftast við í tilvikum þeirra 
sem glímdu við sértæka námsörðugleika, en ekki er hægt að fullyrða um 
slíkt þar sem þeir fóru oft fram úr sjálfum sér með mikilli ákveðni og 
hörku og náðu prófum með góðum árangri sem reyndi virkilega á. Hin 
tilfellin voru þegar menn duttu í neyslu eða féllu í edrúmennsku.  

 

Viðmælendur höfðu háð misharða baráttu við fíkn. Sú barátta ræður 
einnig í nokkrum tilfellum hvaða augum viðmælendur líta á námið, 
þannig verður námið afar mikilvæg stoð í hugum nokkurra og 
burðarstólpi á meðan þeir leggja meðvitaða áherslu á að halda sjálfum sér 
frá neyslu. Á sama tíma var saga edrúmennsku og gengi í námi oft og 
tíðum samtvinnað og léti annar þáttur undan síga hafði það áhrif á hinn. 
Það sama gilti um sjálfsmat, trú á eigin getu og andlega líðan. 
Undantekningin var að langflestir viðmælendur töluðu um að sveiflur í 
andlegri líðan væru hluti af því að taka út dóm. Bæði þeir sem höfðu 
afplánað dóma áður og þeir sem sátu í fyrsta sinn í afplánun voru 
sammála um að erfiðast væri að koma inn í upphafi afplánunar og upplifa 
viðbrigðin í kjölfar frelsissviptingar. Þannig tæki andleg líðan dýpstu 
lægðina á þeim tíma en heilt yfir töldu flestir viðmælendur að sveiflur í 
geðslagi væri almennt eitthvað sem fylgdi fangelsisvist. 

 

Flestir viðmælendur ræddu um jákvæð áhrif náms á andlega líðan og að 
námið styrkti þá þannig að innan. Þeir öðluðust innri viðurkenningu og 
meiri trú á sjálfum sér sem þeir hefðu jafnvel ekki fundið lengi og þannig 
léti námið þeim líða vel. Einn viðmælandi komst þannig að orði þegar 
hann talaði um að námið væri sífellt að færa honum meira og meira af 
sjálfum sér til baka og hvernig það hafi jákvæð áhrif á sjálfsmyndina:  

 

Mér finnst ég alltaf verða líkari og líkari sjálfum mér sko, og 
ég er farinn svona að sjá hvar ég er staddur og svona.  Já, ég 
hérna, þetta bætir sjálfsmynd og allt, ég er miklu ánægðari 
með sjálfan mig.  
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Fleiri viðmælendur töluðu um hvernig námið bætti sjálfstraustið og léti 
þeim líða betur með áherslu á innri líðan. Einnig kom í ljós þegar 
viðmælendur lýstu hefðbundnum degi að hjá meirihluta þeirra snérist 
dagurinn og lífið meira og minna um námið, sem benti til þess að námið 
yrði stór hluti af þeirra sjálfsmati innan veggja fangelsisins. Samanber orð 
eins viðmælanda: 

 

Og hérna, en þetta er rosalega stór hluti af lífi mínu sko. Það 
er það sko námið. Þetta er eiginlega bara já, eiginlega bara 
ráðandi hlutur hér. Já, ég myndi segja það sko. Þetta er rosa 
mikilvægt fyrir mig sko. Bara framtíðin og allt sko.  

 

Námið virtist hafa fjölbreytt áhrif á líf viðmælenda og þannig kom meðal 
annars fram að nokkrir viðmælendur fyndu að með því að standa sig vel í 
námi væru þeir ekki einungis að sanna getu sína fyrir sjálfum sér heldur 
væru þeir einnig að vinna til baka trú fólksins síns á sjálfum sér. Þetta átti 
sérstaklega við um þá sem höfðu misst einhver tengsl við fjölskyldu sína í 
kjölfar neyslu. Hér má sjá orð viðmælanda eftir að hann talaði um 
hvernig hann fyndi að gamla útgáfan af sjálfum sér væri að koma til baka 
og hann hefði lítið leyft sér að tala á þeim nótum við móður sína þrátt 
fyrir að heyra í henni reglulega. Hafði hann áður talað um að fíkillinn 
sem var, sem hafði logið og stolið, hafi tapað öllu trausti en hann vonist 
til að ávinna sér traustið tilbaka sem hann viti að taki tíma. Orð hafi ekki 
lengur neitt að segja heldur verði hann að sanna sig með eigin gjörðum og 
vísaði þá í námið. Því sagðist hann vona að fólk fengi þessa vissu í 
hjartað með tímanum og sjái að gamli hann sé kominn til að vera: 

 

Gamli ég er bara kominn aftur til að vera. Ég ætla að hafa 
það þannig, af því þetta ég er búinn að læra það á þessum 
tíma á þessu rugli sem að ég er búinn að vera í, sama hvað 
ég geri, sama hvað ég nei nei. Sama hvað ég segi, meina ég, 
það skiptir svo litlu máli einhvern veginn eftir allt þetta, allar 
þessar lygar og þetta. Það er það sem ég geri sko sem skiptir 
máli.  
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Í framhaldi af þessari umræðu var hann spurður hvort hann teldi að móðir 
hans væri farin að finna mun á honum. Þá sagðist hann halda að mamma 
hans heyrði mun, hún þekki hann svo vel. Því næst sagðist hann finna að 
hún væri farin að treysta sér aftur. Þannig hefði hún nýlega spurt hvort 
hann vantaði pening. Þá benti hann á að hún hefði ekki boðið honum 
pening ef að hún héldi að hann væri enn í neyslu. Því hafi honum liðið 
enn betur þegar að hann hafi getað afþakkað boðið og sagst ekki vanta 
pening. Þá spurði ég hvaða skilaboð mamma hans væri að senda honum 
með þessu. Hann svaraði að með þessu væri hún að segjast hafa trú á 
honum. Þarna færðist hann nær því að ávinna sér traust og trú móður 
sinnar sem hann segir að hafi byrjað að vakna þegar hún hafi áttað sig á 
að hann væri að nýta tíma sinn á jákvæðan hátt í afplánun, meðal annars 
með námi. Hann sagðist vita að þetta tæki sinn tíma en var þakklátur fyrir 
á hvaða stað hann var kominn gagnvart fjölskyldu sinni. 

 

Annar viðmælandi svaraði eftirfarandi þegar hann var spurður út í 
markmið og tilgang sinn með námi í afplánun: 

 

Ég ákvað að fara til að nýta tímann og koma hausnum á mér 
í gang, geri þetta bara á mínum hraða og edrúmennskan er 
númer eitt, tvö og þrjú. Vil vera að vinna í sjálfum mér og 
vera tilbúinn út í lífið þegar ég kem aftur út. Veit samt ekkert 
hvað ég ætla svo að gera, ferðast, veit það ekki. Ég er ekkert 
að fara til baka í neysluheiminn, það líf er bara búið. Var í 
neyslu þegar ég kom inn, var svo í einangrun í 1 mánuð. Var 
edrú fyrstu vikuna eftir það og datt í það og er hérna fullur í 
hálft ár eða eitthvað, síðan rennur af mér. Ég er búinn að 
vera í 10 mánuði edrú, það hefur bara gengið mjög vel. Fékk 
bara nóg af neyslu, það er ekkert á minni stefnuskrá að detta 
í það aftur á minni ævi. Ég get ekki drukkið og get ekki neytt 
fíkniefna. 

 

Langtímaniðurstöðurnar úr viðtölum við lykilþátttakendur eru fjölbreyttar 
en bera þó allar með sér að skólaganga er viðmælendum mikilvæg, óháð 
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hindrunum í námi. Niðurstöðurnar benda einnig til að námsárangur, 
andleg líðan, sjálfsmynd, trú á eigin getu og edrúmennska haldist í 
hendur. Láti einn þáttur undan síga þá hefur það neikvæð áhrif á aðra 
tengda þætti. Hér gefur að líta módel sem inniheldur þessa helstu ráðandi 
þætti sem hafa áhrif hvorn á annan og spá fyrir um líkur á afbrotahegðun 
að afplánun lokinni. Þegar vel gekk í námi þá jukust líkur á að 
viðmælendur töldu ekki líklegt að sýna afbrotahegðun og svo öfugt. 
Þannig spáði árangur í námi fyrir um líkur á afbrotahegðun að eigin mati 
og töldu viðmælendur meiri líkur á slíkri hegðun þegar verr gekk í 
náminu.  

 

 

Tilgátumódel um samspil ráðandi þátta  

 

 

  

 

Mynd 1. Tengsl ráðandi þátta sem skipta máli fyrir nám og líðan 

 

Markmið með þessari rannsókn var ekki að þróa grundaða kenningu sem 
byggist á rannsóknargögnum, þrátt fyrir að unnið hafi verið í anda 
grundaðrar kenningar þegar kom að kerfisbundnum vinnubrögðum og 
stöðugri greiningu gagna samhliða gagnasöfnun (Creswell, 1998). 
Módelið hér að ofan er afrakstur greiningarvinnu þar sem upplifanir 
viðmælenda voru skoðaðar á milli viðtala, sem fóru fram yfir eins og 
hálfs árs tímabil. Þrátt fyrir að ekki hafi verið stefnt að því að setja fram 
grundaða kenningu, þá leiddu upplifanir og reynsla viðmælenda af sér 
þetta tilgátumódel um samspil áhrifaþátta, sem skipta máli fyrir nám og 
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líðan. Kalla ég þessa mynd tilgátumódel en ekki grundaða kenningu, þar 
sem orsakasamhengi þátta er óljóst í módelinu. Aftur á móti er hér komin 
tilgáta um orsakasamhengi sem væri gaman og áhugavert að prófa í stærri 
rannsókn þar sem stuðst yrði við megindlegar aðferðir og unnt væri að 
kanna fylgni á milli þátta og meta áhrifasambönd og samspil hvers þáttar 
fyrir sig. Hér er því komin hugmynd að doktorsverkefni ef farið yrði í 
slíkt nám. 

 

Í síðustu viðtölum við lykilþátttakendur var farið sérstaklega yfir 
hvernig þessir þættir, það eru námsárangur, fíkn eða neysla, andleg líðan 
og trú á eigin getu héldust í hendur og hefðu áhrif hvorn á annan, hjá 
hverjum og einum viðmælanda. Viðmælendur staðfestu að þættirnir 
sveifluðust í takt við hvorn annan og höfðu víxlverkandi áhrif. Þegar vel 
gekk í námi styrktist trú á eigin getu og meiri líkur voru á jafnvægi í 
andlegri líðan, ásamt því að minni líkur voru á falli í edrúmennsku. Þegar 
námsárangri hrakaði dró úr trú á eigin getu, jafnvægi á andlegri líðan og 
sjálfstrausti raskaðist ásamt því að líkur á falli eða neyslu jukust. Þessir 
þættir höfðu allir áhrif á hvorn annan og því skipti ekki tiltölulega miklu 
máli hvar undan lét síga fyrst, áhrifin dreifðust yfir á þessa tengdu þætti. 
Þó svo að sértækir námsörðugleikar hafi haft meiri áhrif hjá ákveðnum 
viðmælendum en öðrum, þá gátu til dæmis líkur á neyslu eða óstöðugri 
andlegri líðan verið algengari hjá öðrum. Þetta samverkandi mynstur átti 
við í heild sinni á meðal lang flestra og voru viðmælendur sammála þeirri 
túlkun. Einn lykilþátttakandi í rannsókninni upplifði mikla trú á eigin 
getu og minni sveiflur í andlegri líðan en aðrir og átti ekki við 
námsörðugleika að stríða. Því var minni hreyfing á hverjum þætti í hans 
upplifun yfir tíma. Þó kom fyrir að hann upplifði prófkvíða og þannig 
mátti sjá áhrif náms og kvíða á andlega líðan. Því féllu allir viðmælendur 
með einhverjum hætti innan módelsins. Hjá öðrum voru mismunandi 
hlutir sem höfðu áhrif á hvern þátt og kom meðal annars fram að hjá þeim 
viðmælendum sem áttu maka fyrir utan og lifðu stórum hluta af sínu 
tilfinningalífi fyrir utan fangelsið, að slíkt hafði í nokkrum tilfellum mikil 
áhrif á sveiflur í andlegri líðan. Einnig hafði neysla á tímabilinu mikið að 
segja, því í kjölfar hennar tóku margir niðurdýfu í andlegri líðan sem 
einnig hafði áhrif á nám. Undantekning þar á var þegar viðmælendur 
hrösuðu í námi og upplifðu neikvæð áhrif á sjálfsmat og innri líðan, að í 
kjölfarið fylgdi neysla. Neysla var ekki stöðug innan hópsins á tímabilinu 



 

111 

samkvæmt viðmælendum, en engu að síður neytti stór hópur viðmælenda 
einhverra efna og oftar en einu sinni.  

Undantekning var á meðal þeirra tveggja lykilþátttakenda sem losnuðu 
á tímabilinu, báðir höfðu verið í neyslu um tíma. Þannig upplifði annar 
viðmælenda sem hafði lokið afplánun mikið tilfinningarót og kvíða fyrst 
eftir að hann varð laus og stríddi við þunglyndi og röskun á svefni í 
kjölfarið. Á sama tíma stundaði hann nám í kvöldskóla og undirbjó sig 
fyrir fullt nám í dagskóla önnina á eftir þar sem markmiðið var að sett á 
háskólanám í kjölfarið. Á milli anna missti hann tímabundið fótana og 
andleg líðan var nokkuð lengi að rétta sig af, í kjölfar neyslu. Hinn 
viðmælandinn sem hafði lokið afplánun á tímabilinu, missti tökin á eigin 
drykkju fljótlega eftir að hann losnaði. Þannig má sjá orð hans í viðtalinu 
sem fór fram hálfum mánuði áður en hann lauk afplánun, þar sem hann 
glímdi við mikinn kvíða. Ein af síðustu orðum þessa viðmælenda í næst 
síðasta viðtali okkar, hálfum mánuði áður en hann losnaði, voru 
eftirfarandi: 

 

Ég er auðvitað gífurlega feginn að vera að losna en ég er líka 
ofsalega kvíðinn hvernig allt á eftir að ganga. Ég gæti alveg 
verið í betra ástandi því ég veit alveg hvað er að draga mig 
niður. Smá kvíði út af skólanum líka, ég vil halda mér í 
skólanum áfram, finnst það mikilvægt og þetta veltur allt á 
því hvort ég verð edrú eða ekki edrú. Það er eiginlega bara 
líf mitt í dag og upp á framtíðina þá skiptir öllu máli að 
halda áfram að vera edrú, Það er númer 1, 2 og 3 að ég verði 
edrú, til þess að allt hitt gangi upp. Ég tími því ekki að fara 
aftur inn og þess vegna er skólinn svo mikilvægur, nú er 
festan mikilvæg svo ég fari ekki aftur í sama farið. Já, 
skólinn er bara mjög mikilvægur fyrir mig, ekki síður en 
edrúmennskan. 

 

Þegar ég og þessi viðmælandi hittumst fyrir okkar síðasta viðtal þá var 
hann ódrukkinn, þrátt fyrir að hafa drukkið töluvert dagana og vikurnar á 
undan. Ástæða þess var að fyrr um daginn hafði hann fengið að hitta 
barnið sitt. Aðstæður hans á þessum tíma voru þannig að hann hafði átt 
mjög erfitt með edrúmennsku frá því hann varð laus. Námið hafði ekki 
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gengið eins og vonir höfðu staðið til. Námsárangur og mæting létu á sér 
standa eftir að út var komið og var hann því ekki viss um skólapláss fyrir 
næstu önn. Engu að síður var hann að vinna í því að halda sjálfum sér 
áfram inni í náminu.  

 

Hinn viðmælandinn sem einnig hafði lokið afplánun stóð frammi fyrir því 
að vera kominn með gula spjaldið í skólanum sínum vegna mætingar í 
kjölfar þess að hafa dottið í það í lok skólaárs. Hann hugðist einnig ætla 
að fylgja því eftir til að gæta að því að halda skólamöguleikum sínum 
opnum fyrir næstu önn, þar sem hann hugðist stunda fullt nám. Athygli 
vakti hversu fyrirhafnarlaust honum reyndist að verða sér út um sterkari 
lyf hjá lækni, þrátt fyrir að hann þekkti neyslusögu hans. Einnig vakti 
athygli hversu mikið þessi viðmælandi lagði á sig til að samsama sig ekki 
hefðbundinni menningu innan Litla-Hrauns þar sem hann hélt sjálfum sér 
fyrir utan umhverfið sem samþykkti afbrot og neyslu. Þannig virtist hann 
nýta námið til að aðgreina sjálfan sig á margan hátt frá þeirri menningu. 
Eftir að út kom varð sú áhersla ekki jafn sterk og upplifanir hans virtust 
benda til þess að margfalt erfiðara hefði verið fyrir hann að halda sér edrú 
og fyrir utan fyrri menningu en innan hennar og í neyslu.  

 

Námsstaða þessara tveggja viðmælenda varð mun verri eftir að út var 
komið en á meðan á afplánun stóð. Þessir viðmælendur eiga það 
sameiginlegt að hafa kviðið því mikið að losna áður en afplánun lauk. 
Fleiri viðmælendur standa í sambærilegum sporum í dag þar sem styttist í 
að afplánun ljúki og á sama tíma upplifa þeir einnig  mikinn kvíða yfir 
því að takast á við lífið fyrir utan og óvissuna. Þannig einkennir kvíði 
upplifanir viðmælenda sem standa frammi fyrir því að losna fljótlega. 

 

Fræðin benda á að nám í afplánun geti dregið úr endurkomutíðni og 
afbrotahegðun og því var spurt út í framtíðarsýn viðmælenda, það er í 
þeim skilningi að leggja til hliðar hegðun sem gæti orðið til þess að lenda 
aftur í afplánun síðar meir. Framtíðarsýn viðmælenda var misjöfn á 
tímabilinu og námsgengi virtist hafa þar áhrif. Þegar vel gekk jukust líkur 
á jákvæðri framtíðarsýn og svo öfugt.  
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Við lok rannsóknarinnar var framtíðarsýn neikvæð meðal rúmlega 
helmings  hópsins, í þeim skilningi að láta ekki af hegðun sem 
hugsanlega gæti aftur leitt til fangelsisvistar. Skiptist hópurinn þannig að 
fjórir viðmælendur töldu einhverjar eða góðar líkur á hegðun sem gæti 
orðið til þess að lenda aftur í afplánun, en þrír viðmælendur töldu slíka 
hegðun ólíklega. Yfir tímabilið breyttust þessar tölur af og til en í megin 
dráttum heldust þær nokkuð jafnar. Í flestum svörum viðmælenda í 
viðtalslotum kom fram að fimm viðmælendur töldu litlar eða engar líkur 
á hegðun sem gæti orðið til þess að þeir lentu aftur í afplánun, á meðan 
þrír viðmælendur töldu það líklegt. Yfir allt tímabilið breyttust þessar 
tölur mest þannig að skiptingin varð jöfn, eða fjórir og fjórir í hvorum 
hóp, en í lok gagnasöfnunar voru í fyrsta sinn fleiri sem svöruðu til um 
neikvæða hegðun sem gæti leitt aftur til fangelsisvistar að afplánun 
lokinni. Tekið er tillit til þess að einn viðmælandi tók ekki þátt í síðustu 
lotunni, en ef hann hefði haldið áfram og svarað líkt og áður hefðu tölur 
að öllum líkindum staðið á jöfnu í síðustu viðtölunum júní 2010. 

 

Athygli vakti þegar einn viðmælandi, sem hafði átt góðu gengi að fagna í 
námi, hætti að stunda nám eftir hefðbundin námslok, þar sem í kjölfarið 
dró úr jákvæðum væntingum til lífsins að afplánun lokinni. Fram af því 
höfðu framtíðarvæntingar og trú á eigin getu verið afar jákvæðar. Góður 
námsárangur virtst stýra framtíðarsýn og framtíðarvæntingum, en þegar 
hann hætti í námi dró úr bjartsýni viðkomandi. Þegar þetta var borið undir 
viðmælandann tók hann undir innri breytingar á milli viðtala, en vildi þó 
ekki gera lítið úr kvíða sem hann upplifði á sama tíma gagnvart því að 
farið var að styttast í annan endann á afplánunartíma hans. Hann var 
óöruggur gagnvart breytingunum og sagðist vera mjög kvíðinn gagnvart 
því að stíga aftur út í samfélagið. Samsinnti hann því að hann hafði verið 
bjartsýnni gagnvart framtíðinni á meðan hann stundaði nám. 

 

Einnig vakti athygli að neysla og afbrot voru ekki alltaf aðskilin í 
framtíðarsýn viðmælenda. Fram kom í máli nokkurra að mikilvægara 
væri að halda sér edrú en að leggja til hliðar afbrotahegðun. Þannig kom 
fram í máli nokkurra að þetta væri það eina sem þeir þekktu. Afbrotin 
einkenndu mikið náungasamfélagið og félagana í kring, það er 
menninguna sem þeir stíga út í að afplánun lokinni. Sumir litu á þennan 
heim sem það eina sem biði þeirra og svöruðu því þannig að það væri 
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ekki sjálfgefið að skipta um heilan vinahóp á einu bretti og jafnvel 
svöruðu þeir til um afbrotin þannig að það væri það eina sem þeir kynnu. 
Engu að síður mátti sjá sveiflur í þessum efnum. Ef vel gekk í námi þá 
átti þessi framtíðarsýn til að breytast. Þannig hugsaði einn viðmælandi sér 
til dæmis, að möguleiki væri á að fá jafnvel hefðbundna vinnu og hafði 
hann ákveðna vinnu í huga sem hann taldi ágætis líkur á að komast að í 
gegnum fjölskyldutengsl ef hann héldi áfram námi. Á þessum tíma var 
hann kominn í alvarlegt samband og gerði sér væntingar um hefðbundið 
fjölskyldulíf fyrir utan, sem endurspeglaði von um breytingar tengdar 
velgengni í námi ásamt trú á eigin getu. 

 

Framtíðarsýn viðmælenda snýr að stærstum hluta að fólkinu þeirra og að 
skapa þeim góðar aðstæður og í gegnum þær væntingar gegnir nám í 
afplánun stóru hlutverki með það að markmiði að reyna að tryggja 
atvinnuöryggi þegar út er komið.  

 

Allir viðmælendur í síðustu gagnasöfnunarlotu stefndu á áframhaldandi 
nám, hvort sem það er næsta vetur eða í komandi framtíð. Fram kom að 
helstu hindranir sem þeir sáu varðandi áframhaldandi nám voru 
fjárhagsaðstæður og möguleg neysla. Þannig nefndi einn viðmælandi að 
leigan á Vernd, þar sem hann hyggst ljúka sinni afplánun, sé 50.000 
krónur á mánuði og því yrði hann að byrja á að finna sér vinnu þrátt fyrir 
að hann hefði áhuga á að fara beint í nám. Hann benti einnig á að 
möguleikum fyrrverandi fanga til að halda áfram námi að afplánun 
lokinni séu settar ákveðnar skorður. Þar sem árangurslaust fjárnám hafi 
verið gert hjá mörgum föngum, hafi þeir ekki möguleika á að taka 
námslán á meðan þeir stunda nám. Þessi viðmælandi sagðist vel geta 
hugað sér að fara beint í nám að afplánun lokinni ef hann hefði möguleika 
á að óska eftir láni frá Lánasjóði íslenskra námsmanna. 

 

Feður hafa það fram yfir aðra í hópnum að hafa skýrari markmið og 
tilgang með námi sínu og núna stendur þannig á að tveir viðmælendur 
innan hópsins eiga von á börnum seinna á þessu ári og þannig fjölgar í 
hópi feðra á meðal viðmælenda. 
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4.3 Samanburðarviðtöl í fjórum fangelsum  

Samanburðarviðtöl fóru fram í fangelsunum á Akureyri, Kvíabryggju, 
Kópavogi og Hegningarhúsinu. Þau voru tekin með það fyrir augum að fá 
að kynnast reynslu og aðgengi að námi óháð því hvar viðmælendur 
afplánuðu.  

 

4.3.1 Bakgrunnur viðmælenda 

Það sem vekur athygli þegar hóparnir eru bornir saman, lykilþátttakendur 
og samanburðarhópur, er að fíkn er ekki jafn stór hluti af bakgrunni 
samanburðarhópsins, ásamt því að hærra hlutfall á meðal þeirra sem hafa 
setið áður í afplánun er innan Litla-Hrauns. Sama breidd er innan 
hópanna þegar horft er til fyrri skólareynslu, þrátt fyrir að helmingi færri 
viðmælendur séu innan samanburðarhópsins. Sambærileg reynsla kemur 
fram á milli hópanna sé litið til námsörðugleika, hversu margir luku 
hefðbundnu grunnskólanámi og stuðningi foreldra til náms. Sé litið til 
fjölskyldubakgrunns þá deila viðmælendur á milli hópa á margan hátt 
sambærilegri reynslu, meðal annars alkóhólisma sem hafði mikil áhrif á 
heimilishald æskuheimila og einnig á systkinahópinn. Undantekning er að 
einn viðmælanda innan samanburðarhópsins ólst upp hjá einstæðu 
foreldri. Þrátt fyrir háa skilnaðatíðni á meðal foreldra lykilþátttakenda þá 
ólust þar engir viðmælenda upp hjá einstæðu foreldri, þar sem mæður 
eignuðust aftur maka og viðmælendur þar af leiðandi fósturfeður. Erfiða 
grunnskólareynslu má finna á meðal beggja hópa, samanber einelti og 
námsvanda sem skapaðist í kjölfar ofvirkni og athyglisbrests. Þrír 
viðmælendur af fjórum innan samanburðarhópsins upplifðu erfiða eða 
brotna grunnskólagöngu í samanburði við alla viðmælendur 
langtímahópsins. Sama námsbreidd er á milli hópanna, hvort sem litið er 
til gengis í grunnskóla eða á það nám sem stundað var á sama tíma og 
viðtölin fóru fram.  

 

4.3.2 Aðgengi að námi 

Innan beggja hópa eru námsmenn á háskólastigi, í iðnnámi og námi á 
hefðbundnu framhaldsskólastigi. Aðgengi að námi virðist vera 
mismunandi á milli fangelsanna og ræðst það af námsframboði innan 
hvers fangelsis á hverjum tíma. Einnig hefur menning innan hvers 
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fangelsis áhrif á hvort viðmælendur upplifi stuðning við nám frá 
umhverfinu eða ekki. Aðgengi að námi virtist vera misgott á milli 
fangelsa og mjög mismunandi var upp á hvaða nám var boðið á hverjum 
stað fyrir sig. Aðgengi að námi virtist vera erfiðast í Hegningarhúsinu, en 
það fangelsi er ekki hugsað til lengri vistunar. Takmarkaður fjöldi áfanga 
voru í boði í fangelsinu í Kópavogi, þar sem nám fór fram í samstarfi við 
Menntaskólann í Kópavogi. Aðgengi að námi við fangelsið á Akureyri 
virtist líka vera erfitt, þrátt fyrir að aðstaða til náms innan fangelsisins 
hafi nýlega stórbatnað. Einnig virtist námsframboð við Kvíabryggju ekki 
vera mikið eða þá að það var ekki mikil hefð fyrir því að fangar sem þar 
afplánuðu stunduðu nám á framhaldsskólastigi, sem ef til vill breytist 
með tilkomu nýs framhaldsskóla í Grundarfirði. Í heildarsamanburði 
virtist aðgengi viðmælenda í samanburðarhóp að námi vera takmarkað, 
sérstaklega gagnvart þeim sem stunduðu nám á framhaldsskólastigi. 

 

Þannig komst sá einstaklingur að orði sem afplánaði í Hegningarhúsinu, 
en hann hafði áður afplánað á Litla-Hrauni og hafði því samanburð á 
námsaðgengi þar og við núverandi aðstæður: 

 

Sko ég hef bara verið ánægður þegar náms- og 
starfsráðgjafinn hefur komið með svona verkefni til mín, 
þetta hefur bara verið þannig. Enginn venjulegur skóli en 
sko ég hef samt fengið eitthvað að gera. Hún bara bauð mér 
þetta, ég vissi ekki einu sinni að það væri neitt hægt að vera 
að læra á sama tíma og ég væri hér, þetta er líka öðruvísi 
fangelsi en hin, það er enginn eitthvað að læra hér. 

 

Það vakti athygli að viðmælandi í samanburðarhópi, sem hafði áður 
afplánað á Litla-Hrauni en var færður á milli fangelsa, virtist eiga erfiðara 
með að fóta sig í náminu eftir að hafa yfirgefið Litla-Hraun. Fangelsið þar 
sem hann afplánaði þegar samanburðarviðtalið var tekið bjó ekki yfir 
hefðbundinni skólaaðstöðu þar sem fangar gátu nýtt sér lærdómsaðstöðu, 
en á sama tíma var þessi viðmælandi í tiltölulega mikilli vinnu samhliða 
náminu sem skýrir ef til vill að erfiðara hafi gengið að sinna náminu þar 
en á Litla-Hrauni. Þar að auki hefur Litla-Hraun það forskot að bjóða upp 
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á skólaaðstöðu og kennslustofur sem nemendur geta nýtt undir 
heimalærdóm. Því upplifði hann aukinn stuðning við nám sitt á Litla-
Hrauni sem hann taldi felast í skólaumhverfinu. Þannig virkaði það 
hvetjandi á hann í námi að geta nýtt sér skólaaðstöðuna og skólastofurnar 
sem Litla-Hraun hafði fram yfir hinn staðinn, auk þess sem fleiri í 
kringum hann á Litla-Hrauni höfðu einnig stundað nám en til 
samanburðar voru sára fáir í kringum hann skráðir í eitthvað nám á þeim 
stað þar sem viðtalið fór fram. Taldi hann umhverfið geta verið hvetjandi 
með þeim hætti, og veita ákveðið aðhald á sama tíma, þegar félagar hans 
sinntu námi á sama tíma og hann sjálfur, líkt og hann upplifði á Litla-
Hrauni þegar hann afplánaði þar. Sem varð til þess að viðmælandinn 
upplifði að auðveldara hefði verið að stunda námið á Litla-Hrauni. 
Jafnvel þrátt fyrir að aðgengi að netinu á síðari staðnum hafi verið betra, 
þá virtist það skipta minna máli en hvetjandi nærumhverfi gagnvart 
árangri í námi. Þannig virðist það hafa orðið honum ákveðin hindrun í 
námi að færast yfir á stað þar sem aðstaða fyrir nám og heimalærdóm var 
lítil sem engin, ásamt því að námið var ekki jafn mikill hluti af 
menningunni á staðnum og hann upplifði á Litla-Hrani sem virðist hafa 
dregið úr honum á einhvern hátt. 

 

Upplifðu einstaklingar innan beggja hópa, langtímahóps og 
samanburðarhóps, hindranir í því að fá að stunda það nám sem þeir 
óskuðu eftir. Innan samanburðarhópsins var um nám að ræða á 
framhaldsskólastigi og á meðal lykilþátttakenda töluðu tveir viðmælendur 
um sambærilega reynslu, annar hafði óskað eftir að fá að stunda nám á 
framhaldsskólastigi og hinn á háskólastigi. Í þessum þremur tilvikum 
höfðu viðmælendur óskað eftir að fá að stunda staðbundið nám fyrir utan 
fangelsi, sem var ekki heimilað. Viðmælandinn sem um ræðir innan 
samanburðarhópsins, hafði fengið leyfi fyrir námi utan fangelsis á sama 
tíma og hann hóf afplánun en upplifði að vera sviptur leyfinu eftir að leið 
á afplánunina. Um var að ræða staðbundið nám sem hefði getað orðið 
fordæmisgefandi sökum þess hversu stutt var liðið á afplánun þegar 
námið átti að hefjast. Þannig upplifði sá viðmælandi að verið væri að 
ganga á bak loforða sem honum höfðu verið gefin og leit á það sem stóra 
hindrun í námi sem skildi eftir sig neikvæða upplifun.  
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Annar viðmælandi innan samanburðarhóps tók allt það nám sem honum 
bauðst, í því fangelsi þar sem hann afplánaði. Sá viðmælandi hafði áður 
afplánað á Litla-Hrauni og talaði um að finna mikinn mun á 
námsframboði á milli þessara tveggja fangelsa. Á Litla-Hrauni hafði hann 
eitthvað val um hvaða nám hann vildi stunda en á síðari staðnum voru 
aðeins ákveðnir áfangar í boði hverju sinni og því takmarkað val. Þessi 
viðmælandi hafði verið mjög virkur í náminu áður en viðtalið fór fram og 
sagðist í raun hafa verið að standa sig betur í námi þarna heldur en hann 
átti að venjast og þannig taldi hann sig hafa staðið sig betur í þessu námi 
en í náminu sem hann stundaði á sínum tíma inn á Litla-Hrauni. Þannig 
virtist hann jafnvel vera að koma sjálfum sér á óvart með afbragðs 
árangri, en hann var á sama tíma að jafna sig og reyna að fóta sig eftir 
harða neyslu í nokkuð langan tíma og náði þannig að nýta námið sér til 
sjálfstyrkingar. Þannig sagðist hann hafa verið á allt öðrum stað í lífinu 
núna og í mun betra innra jafnvægi, ásamt því að líkamleg heilsa væri 
betri. 

 

4.3.3 Upplifun og reynsla af námi innan veggja fangelsis 

Allir viðmælendur, óháð því hvort þeir tilheyrðu langtímahóp eða 
samanburðarhóp, eiga það sameiginlegt að þykja vænt um fólkið sitt og 
eru þakklátir fyrir að finna að það stendur að baki þeim. Í báðum hópum 
gefur nám viðmælendum von um jákvæðar breytingar að afplánun lokinni 
ásamt því að ná árangri. Nám veitir viðmælendum innan beggja hópa von 
um að raunverulegar breytingar geti átt sér stað, meðal annars í 
atvinnumöguleikum eða að geta lagt afbrotahegðun til hliðar. 
Viðmælendur í samanburðarhópnum eiga það sameiginlegt að námið var 
þeim mikilvægt og styrkjandi á margan hátt. Þegar spurt var út í markmið 
viðmælenda og tilgang með námi, birtist sambærileg sýn viðmælenda úr 
langtímahópnum, það er að styrkja innri þætti og efla ytri möguleika með 
það fyrir augum að skapa sér traust atvinnutækifæri að afplánun lokinni 
til að geta séð fyrir fjölskyldu sinni, í þeim tilvikum þar sem það átti við. 
Þegar viðmælendur innan samanburðarhóps voru spurðir út í hverjar þeir 
teldu líkurnar á hegðun sem gæti ýtt undir auknar líkur á endurkomu í 
afplánun, kom í ljós að viðmælendur töldu minni líkur á mögulegri 
endurkomuhegðun en innan langtímahópsins. Munur á milli hópanna 
varðandi framtíðarsýn, og hugsanlega afbrotahegðun að afplánun lokinni 
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skýrðist ef til vill af tvennu. Í langtímahópnum var meiri breidd, því þar 
er byggt á sögu og reynslu tvöfalt fleiri viðmælenda. Fíkniefnaneysla var 
einnig meira áberandi innan þess hóps, sem ef til vill skapar auknar líkur 
á áframhaldandi áhættuhegðun, ásamt því að tengsl mín við 
langtímahópinn voru sterkari og því raunhæfara að þannig traust sé til 
staðar að þeim finnist þeir geta talað hreinskilnislegar, en viðmælendum 
sem aðeins var rætt við einu sinni. 

 

Þó svo að ekki hafi verið tekið samanburðarviðtal í fangelsinu á Bitru þá 
er rétt að hér fái að fylgja með upplifanir þeirra viðmælenda sem þar 
afplánuðu þegar síðustu viðtölin í langtímarannsókn fóru fram. Þar voru 
tekin þrjú viðtöl við lykilþátttakendur. Í viðtölum kom í ljós hversu 
megnugt nærumhverfið getur verið og virtist eftir nokkurra vikna rekstur 
Bitru engu að síður hafa orðið til námsmenning innan fangelsisins sem 
fylgdi föngum sem komu frá Litla-Hrauni. Fangar sem höfðu verið virkir 
í námi fluttust á milli fangelsanna tveggja og virtist það hafa hvetjandi 
áhrif á samfanga, meðal annars þannig að einn viðmælandi hafði skráð 
sig í sumarnám. Starfið á Bitru virtist vera í mikilli mótun og því verður 
spennandi að fylgjast með hvernig tekst að viðhalda sterku skólaumhverfi 
þar. 
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5. Samantekt og umræða 

Þessi kafli skiptist í fjóra hluta. Í fyrsta hluta er samantekt á niðurstöðum. 
Annar hluti kallast umræða, þar verður fjallað um niðurstöður athugunar 
með hliðsjón af fræðilegum bakgrunni verkefnisins. Í þriðja hluta verða 
kynntir lærdómar sem ég tel mega draga af þessu verkefni. Í fjórða hluta 
verða sett fram lokaorð verkefnisins. Hér hefur verið lögð höfuðáhersla á 
að fá að kynnast upplifun og reynslu fanga af námi innan veggja fangelsis 
og varpa þannig ljósi á menntun sem betrun. Markmið var einnig að 
öðlast sýn á hvort nám drægi úr líkum á afbrotahegðun að fangelsisvist 
lokinni ásamt því að fá að kynnast fyrri skólareynslu viðmælenda. 

 

5.1 Samantekt á niðurstöðum 

Fyrsta rannsóknarspurningin var hver væru áhrif fyrri reynslu af námi á 
upplifun fanga á skólabekk. Niðurstöður leiddu í ljós að fyrri skólaganga 
viðmælenda á grunnskólastigi hafi á margan hátt verið brotin eða erfið í 
minningunni. Þannig lauk enginn viðmælandi grunnskóla með 
hefðbundnum hætti án þess að erfiðar upplifanir eða léleg mæting kæmi 
við sögu. Ástæður voru fjölbreyttar, meðal annars námsörðugleikar, 
einbeitingarskortur, hegðunarvandi, léleg skólasókn í kjölfar 
áhættuhegðunar eða vegna afleiðinga eineltis sem birtist bæði í líkamlegri 
og andlegri líðan þeirra. Einnig voru dæmi þess að viðmælendur luku 
ekki hefðbundnu grunnskólanámi og var aðalástæða þess neysla 
viðkomandi. Auk þess litu aðrir þannig á að þeir hefðu ekki lokið 
grunnskóla með hefðbundnum hætti vegna þess að þeir hættu að mæta í 
skólann og var það yfirleitt í kjölfar áhugaleysis eða áhættuhegðunar og 
minni afbrota. Þrátt fyrir að léleg mæting, erfið reynsla og 
námsörðugleikar einkenni á margan hátt grunnskólasögu hópsins, þá eru 
viðmælendur almennt sammála um að foreldrar hafi eftir fremsta megni 
stutt þá í námi og hvatt þá til náms. Fyrri skólareynsla hefur bein áhrif á 
upplifun viðmælenda af námi innan veggja fangelsis. Þar sem hún var 
mjög mótandi og erfið þá hefur það áhrif á hvernig þeir mættu til leiks 
þegar þeir ákváðu að hefja nám í afplánun. Erfið fyrri reynsla virðist 
draga úr sjálfstrausti og trú á eigin getu og skapa þannig hindrun í námi. 

Önnur rannsóknarspurningin var um upplifanir námsmanna af námi 
innan veggja fangelsis. Helstu niðurstöður vörpuðu ljósi á hvað studdi við 



 

122 

nám í afplánun og hvað hindraði nám. Fram kom að nám væri öllum 
viðmælendum mikilvægt og léti þeim líða vel, óháð hindrunum í námi. 
Þannig styrkir nám sjálfsmynd og sjálfsmat viðkomandi ásamt því að 
styrkja trú á eigin getu. Langtímaniðurstöður benda til að námsárangur, 
andleg líðan, sjálfsmynd, trú á eigin getu og edrúmennska haldist í 
hendur. Láti einn þáttur undan síga þá hefur það neikvæð áhrif á aðra 
tengda þætti. Niðurstöður bentu einnig til að viðmælendur njóti sín vel í 
námi og námið virðist hafa jákvæð áhrif á sjálfsmynd þeirra, ýta undir 
bætt sjálfsmat, sjálfstraust og aukna trú á eigin getu. Engu að síður er nám 
bæði að hafa jákvæð og neikvæð áhrif.  

Nám hefur gegnumgangandi jákvæð áhrif hjá þeim sem eiga góðu 
gengi að fagna og eiga við litlar eða engar hindranir að stríða í náminu. 
Aftur á móti birtast bæði jákvæð og neikvæð áhrif hjá þeim sem þurfa að 
hafa mikið fyrir náminu, glíma við mikla námserfiðleika og aðrar 
hindranir í námi og þurfa að láta í minni pokann. Það sem einkennir þessa 
einstaklinga er að þeim hefur ýmist gengið illa að halda utan um námið, 
þurft að skrá sig úr áföngum, minnkað við sig nám, fallið á prófum eða 
eiga að baki erfiða reynslu úr skóla frá grunnskólaárunum. Þannig luku 
nokkrir viðmælendur ekki hefðbundnu grunnskólanámi og námið sem 
stendur þeim til boða í afplánun er því of þungt eða ekki sniðið að þeirra 
þörfum.  

Þrátt fyrir þetta kemur skýrt fram að námið er mikilvægt fyrir alla 
viðmælendurna og hefur jákvæð áhrif á sjálfsmynd þeirra, andlega líðan, 
trú á eigin getu, ásamt því að styrkja tengsl þeirra við fjölskyldur sínar. 
Að sama skapi virðist nám ýta undir viðurkenningu, trú og traust 
fjölskyldna þeirra á þeim og er það þeim svo aftur hvatning í námi þegar 
þeir finna stolt og trú annarra. Almennt líta viðmælendur á nám sem bestu 
betrunina og nauðsynlegan stuðning til að geta byggt sig upp og til að 
auðvelda þeim að taka aftur virkan þátt í samfélaginu að afplánun lokinni. 
Einnig kom fram í máli nokkurra viðmælenda að þeir líta svo á að 
menntun sé lykillinn þeirra aftur að samfélaginu og án þess séu þeir ekki 
vissir um að samfélagið yrði tilbúið til að taka á móti þeim aftur. Auk 
þess töldu nokkrir viðmælenda að þeir myndu vilja sjá aukið aðgengi að 
verklegu námi, sem þeir töldu að myndi hafa jákvæð áhrif á 
starfsmöguleika sína að afplánun lokinni. Flestir viðmælendurnir hafa í 
gegnum tíðina háð erfiða baráttu við fíknina og námið virtist vera 
mikilvægur liður í því að auðvelda þeim þá glímu, að halda sér edrú, og 
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virtist þetta tvennt styðja hvort við annað, það er að vera virkur í sinni 
meðferð eða edrúmennsku og stunda nám.  

Þriðja rannsóknarspurningin var hver væru markmið og tilgangur 
námsmanna með námi sínu, hvort nám drægi úr líkum á afbrotahegðun að 
fangelsisvist lokinni og hvort framtíðarsýn viðmælenda breyttist á 
viðtalstímabilinu. Fram kom í máli viðmælenda að þeir væru að mennta 
sig til að styrkja sig og auka möguleika sína að afplánun lokinni. Þannig 
töluðu margir um væntingar um atvinnuöryggi í kjölfar náms og einnig 
kom fram að viðmælendur væru að mennta sig til að auka líkur á að geta 
séð fyrir fólkinu sínu. Fram kom í máli viðmælenda að margir hverjir 
töldu menntun mikilvæga betrun og að hún veitti þeim einnig tækifæri til 
innri uppbyggingar og sjálfsstyrkingar. Þannig upplifðu viðmælendur að 
nám veitti mikilvægan stuðning í edrúmennsku. Nám var ráðandi í 
framtíðarsýn viðmælenda og jukust líkur á jákvæðri framtíðarsýn, með 
auknum atvinnumöguleikum og jákvæðum breytingum. Sýn viðmælenda 
á mögulegri afbrotahegðun þeirra þegar fangelsisvist lýkur var misjöfn og 
að miklu leyti háð námsgengi. Þegar vel gekk í námi var viðhorf til 
jákvæðrar hegðunar ríkjandi og svo öfugt. Við lok rannsóknar var viðhorf 
til afbrotahegðunar utan fangelsisveggja jákvætt meðal rúmlega helmings  
hópsins, í þeim skilningi að láta ekki af hegðun sem hugsanlega gæti leitt 
aftur til fangelsisvistar. Bæði gengi í námi og hvernig til tekst að ráða við 
eigin fíkniefnaneyslu hefur mikil áhrif á mótun framtíðarsýnar 
viðmælenda, sem og sjálfstraust og trú á eigin getu. 

Fjórða rannsóknarspurningin var til samanburðar um reynslu og 
upplifanir fanga í öðrum fangelsum af námi. Leiddu niðurstöður í ljós að 
upplifanir viðmælenda í samanburðarhópi og langtímahópi voru á margan 
hátt sambærilegar. Þó birtist munur á hvaða líkur viðmælendur töldu á 
afbrotahegðun sem gæti leitt til endurkomu að afplánun lokinni og 
neyslusögu viðmælenda. Einnig voru námsaðstæður viðmælenda á milli 
ólíkra fangelsa mismunandi og virðist betur vera stutt við hvetjandi 
námsumhverfi á Litla-Hrauni en í öðrum fangelsum, ásamt því að 
námsaðgengi var á margan hátt takmarkað í fangelsunum þar sem 
samanburðarviðtölin fóru fram og námsaðstaða af skornum skammti. 

  



 

124 

5.2 Umræða 

Í fræðilegri umræðu um fræðslustarf í fangelsum var bent á niðurstöður 
rannsókna sem benda til mikilvægis náms og menntunar til betrunar, 
sjálfsuppbyggingar og möguleika að afplánun lokinni (Sedgley, Scott, 
Williams og Derrick, 2010; Gaes, 2008; Lewin, 2001). Þannig hafa 
rannsóknir sýnt fram á að nám í afplánun hafi dregið marktækt úr 
endurkomutíðni og afbrotahegðun (Chappell, 2004; Vacca, 2004). 
Framtíðarsýn viðmælenda var misjöfn á tímabilinu og námsgengi virtist 
hafa þar áhrif. Þegar vel gekk jukust líkur á jákvæðri framtíðarsýn og svo 
öfugt.  

Niðurstöður rannsókna benda til þess að menntunarstaða íslenskra 
fanga sé verri en á öðrum Norðurlöndum. Áhugi á menntun meðal fanga 
mælist þó hærri hérlendis en á hinum Norðurlöndunum (Eikeland, 
Manger og Asbjørnsen, 2008; Helgi Gunnlaugsson og Bogi Ragnarsson, 
2007). Í þessu samhengi er athyglisvert að skoða að fram kom í 
niðurstöðum að allir viðmælendur höfðu áhuga á áframhaldandi námi og 
stefndu á meira nám, auk þess sem viðmælendur sem áttu erfitt uppdráttar 
í námi á tímabilinu og gáfust tímabundið upp, snéru iðulega aftur í nám.  

Gaes (2008) bendir á að mikilvægt sé að styðja við þá sem áhuga hafa 
á því að styrkja sjálfa sig og reyna að skapa sér breyttar aðstæður þegar út 
í samfélagið er aftur komið. Árangur af fræðslustarfi í fangelsum er ekki 
einungis persónulegur ávinningur fyrir fangana sjálfa, heldur skilar sá 
árangur sér aftur beint til samfélagsins.  

Fjallað var um sjálfsmynd og trú á eigin getu í fræðilegri umfjöllun, 
þar sem áhersla var lögð á hversu miklu máli það skiptir að búa yfir 
jákvæðum upplifunum á báðum sviðum þegar kemur að því að takast á 
við nám og gagnvart því að gefast ekki upp þegar einstaklingar glíma við 
hindranir í námi (Gleitman o.fl., 2004; Santrock, 2004: Bandura, 1986). 
Umræða um þessi tvö hugtök var áberandi í orðum viðmælenda. Þannig 
fóru allir viðmælendur í langtímarannsókninni fram úr sjálfum sér með 
einhverjum hætti að minnsta kosti einu sinni á tímabilinu og náðu árangri 
í námi framar eigin vonum í krafti innri seiglu og áræðni. Í kjölfarið mátti 
sjá jákvæð áhrif á sjálfsmat og aukna trú á eigin getu sem styrkti 
viðkomandi á jákvæðan hátt og yfir á fleiri svið. Þeir sem upplifðu mikla 
námserfiðleika virtust eiga erfiðara með að viðhalda þessari innri trú. Því 
mátti sjá sveiflur í sjálfsmati og trúnni á eigin getu í kjölfar hindrana í 
námi eða misjöfnu námsgengi á tímabilinu. Allt hafði þetta svo áhrif á 
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skyld svið, hvort sem var þegar vel gekk eða ekki, þannig smitaði 
velgengni og góð innri líðan jákvæðni yfir á tengda þætti samanber 
framtíðarsýn og gengi í edrúmennsku, og svo öfugt. 

Athygli vekur að þegar afplánun lýkur virðast viðmælendur í 
langtímarannsókninni eiga erfiðara með að fóta sig í námi fyrir utan en í 
afplánun. Óstöðugleiki sem fylgir því að takast á við lífið út í samfélaginu 
að afplánun lokinni kallar ef til vill eftir nýjum úrræðum, sé vilji til þess 
að hámarka líkur á árangri og fylgja eftir þeim árangri sem verður til í 
starfi innan skólans á Litla-Hrauni. Uden (2004) benti á mikilvægi þess 
að einstaklingum sem ljúka afplánun standi til boða einhverskonar 
stuðningur við áframhaldandi nám úti í samfélaginu. Ef horft er til þess 
að ítrekunartíðni afbrota hérlendis er nokkuð há, ef horft er til tveggja 
mælinga þar sem kom fram haustið 2006 að tæplega helmingur fanga á 
þeim tíma hafði áður afplánað í fangelsi og niðurstöður nýlegrar 
samanburðarrannsóknar sem sýndi fram á að rúmlega fjórðungur þeirra 
sem luku afplánun hérlendis árið 2005 hafði hlotið nýjan dóm innan 
tveggja ára (Fangelsismálastofnun, 2010a; Helgi Gunnlaugsson og Bogi 
Ragnarsson, 2007) og að sýnt hefur verið fram á marktæk tengsl 
menntunar í afplánun við lægri ítrekunartíðni afbrota (Chappell, 2004; 
Vacca, 2004), hljóta að fást góð rök fyrir ávinningi þess að byggja upp 
aukið aðgengi að menntun fyrir fanga í öllum fangelsum landsins. Þar að 
auki má ætla að mikilvægt sé að styðja við bakið á þeim sem hafa lokið 
afplánun án þess að ljúka því námi sem þeir stunduðu í afplánun og 
sporna þannig gegn endurkomutíðni. Fram kom í máli allra 
lykilþátttakenda í síðustu gagnasöfnunarlotunni að þeir stefndu á 
áframhaldandi nám, hvort sem það yrði næsta vetur eða í komandi 
framtíð. Fram kom að helstu hindranir sem þeir töldu geta hamlað eða 
frestað áframhaldandi námi voru fjárhagsaðstæður og möguleg neysla. 

Í fræðilegri umfjöllun var fjallað um áhrif stimplunar og sjálfsmynd 
þeirra sem upplifa brennimark í kjölfar þess að hafa setið í afplánun eða 
fengið á sig dóma í réttarkerfinu. Rannsóknir benda til þess að stimplun 
valdi skertum tækifærum í skóla og á vinnumarkaði. Aðrar rannsóknir 
hafa sýnt fram á auknar líkur á afbrotum þegar atvinnutækifærum fækkar. 
Ein rannsókn leiddi í ljós að sambandið á milli formlegrar stimplunar á 
unglingsárum, til dæmis vegna handtöku, dóms eða betrunarvistar, og 
afbrotahegðunar á tvítugsaldri skýrðist að hluta til af skertri skólagöngu 
og auknu atvinnuleysi þeirra sem stimplaðir höfðu verið á unglingsárum. 
Allt þetta hefur svo bein áhrif á að einstaklingur fjarlægist viðtekin norm 
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og gildi samfélagsins (Jón Gunnar Bernburg, 2005; Bernburg og Krohn, 
2003). Í máli viðmælenda mátti sjá að margir óttuðust áhrif neikvæðrar 
stimplunar þegar út í samfélagið væri komið, að afplánun lokinni.  

 

Viðmælendur báru miklar væntingar til árangurs af námi innan veggja 
fangelsis. Fram kom í máli viðmælenda að þeir vonist til þess að 
menntunin komi til með að hjálpa þeim að skyggja á neikvæð áhrif 
stimplunar sem felist í hugtakinu fangi eða fyrrverandi fangi þegar út í 
samfélagið er komið. Upplifa þeir þannig nám sem lykil út í samfélagið á 
ný sem að sama skapi eykur atvinnumöguleika. Því er ljóst að 
viðmælendur binda miklar vonir við nám og menntun sem betrun. 

 

 

5.3 Lærdómar 

Eitt af markmiðum þessa verkefnis og rannsóknarinnar í heild er að kanna 
vægi menntunar og fræðslustarfs í fangelsum í umræðu um betrun, og að 
styrkja betrunarhugtakið í sessi.  

Við upphaf gagnasöfnunar haustið 2008 var ég bjartsýn varðandi 
framtíð fræðslustarfs í fangelsum hérlendis. Þessi umræða var að verða 
sýnilegri og fá meiri athygli í fjölmiðlum og almennri umræðu, ásamt því 
að rannsóknum á þessu sviði hafði farið fjölgandi árin á undan. Margar 
skýrslur sem hér hefur verið vitnað í höfðu á þeim tíma nýlega verið 
lagðar fram, fullar af hugmyndum að endurbótum til handa föngum og 
fræðslustarfs í fangelsum. Á Litla-Hrauni er móðurskóli fræðslustarfs í 
fangelsum hérlendis og virðist Litla-Hraun bjóða upp á stöðugasta 
námsumhverfið af hérlendum fangelsum. Þrátt fyrir efnahagslegar 
þrengingar, þá benda nýlegar framvinduskýrslur yfir starfið í skólanum til 
jákvæðrar þróunar þegar kemur að námsgengi og fjölda þeirra sem þreyta 
einingar innan skólans (Fangelsismálastofnun, 2010b; 
Fangelsismálastofnun, e.d.; Ingis Ingason, 2009).  
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Hér verður farið yfir helstu lærdóma sem draga má af verkefninu, ásamt 
tillögum til úrbóta. 

 

Lærdómur 1 

Fræðileg umræða benti til þess að betrunarstarf væri ákveðin 
afgangsstærð í fjárlögum og því væri starfsgrundvöllur á þessu sviði afar 
óstöðugur og ætti erfitt uppdráttar þegar kemur að niðurskurði. Samanber 
niðurskurð á námsframboði á Litla-Hrauni í byrjun vorannar 2009, ásamt 
því að nýlega samþykkt staða náms- og starfsráðgjafa var skorin niður 
þrátt fyrir að fjöldi þeirra sem þreyta einingar í námi við skólann hafði 
aukist (Fangelsismálastofnun, e.d.; Ingis Ingason, 2009). Einnig hefur 
komið fram að sálfræðingar við Fangelsismálastofnun anna ekki 
eftirspurn viðtala, á sama tíma og þeim fjölgar sem glíma við alvarlegan 
fíkniefnavanda. Auk þess á rekstur meðferðardeildar í fangelsinu á Litla-
Hrauni undir högg að sækja þegar kemur að fjárveitingum, sem setur 
meðferðarstarf í hættu (Valtýr Sigurðsson, 2004; Fréttablaðið, 2008). 
Íslensk lög kveða á um betrun og að menntun, starfsþjálfun og vinna skuli 
standa föngum til boða en aftur á móti er hvergi minnst með beinum hætti 
á hugtakið betrun innan laganna (Lög um fullnustu refsinga nr.49/2005). 

Ákjósanlegast væri að mínu mati að hugtakinu betrun yrði fundinn 
staður í lögum er snúa að fangavist og réttindum fanga, svo unnt verði að 
styrkja stöðu uppbyggilegs starfs í fangelsum landsins, með það fyrir 
augum að tryggja fjármagn í verkefni sem undir betrunarstarf falla.  

 

Lærdómur 2 

Þrátt fyrir að fjöldi þeirra sem ljúka einhverju námi á hverri önn við 
skólann á Litla-Hrauni fari nú vaxandi, þá tel ég að horfa þurfi 
sérstaklega til hópsins sem hefur ekki lokið hefðbundnu grunnskólanámi 
og glímir við sértæka námsörðugleika. Fyrsta skrefið í þessa átt teldi ég 
vera að vinna ítarlega þarfagreiningu á raunverulegri þörf hópsins. Þannig 
yrði í kjölfarið hægt að skilgreina nokkurskonar raunstöðu, sem hægt 
væri þá að styðjast við þegar hugmynd að námsleið yrði mótuð sem 
miðaði að því að styrkja námsmenn í því námsefni sem þeir fóru á mis 
við þegar þeir flosnuðu upp úr grunnskólanámi. Slíkt námskeið eða 
grunnnám, myndi meðal annars innihalda almenna sjálfsstyrkingu sem 
miðaði að því að efla námsfærni og námstækni fanga sem gæti orðið til 
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þess að auðvelda þeim að takast á við nám á framhaldsskólastigi í 
kjölfarið. 

Lögð hefur verið fram námskrá fyrir skjólstæðinga á 
Meðferðarheimilinu Krýsuvík, en hana sömdu kennarar frá 
Menntaskólanum í Kópavogi sem önnuðust kennslu við Krýsuvíkurskóla. 
Námsskráin miðar að því að styrkja einstaklinga til náms sem ekki hafa 
lokið grunnskólanámi, ásamt því að efla meðferðarstarfið á sama tíma. 
Hægt væri að styðjast við sambærilegar áherslur og þar eru lagðar fram 
þegar fangar með stutta skólagöngu að baki eru styrktir til náms (Adolf 
Petersen, Guðbjörn Sigurmundsson, Heimir Hálfdánarson, Hannes 
Hilmarsson og Neil McMahon, 2003). Í niðurstöðum skýrslu nefndar um 
stefnumótun í menntunarmálum fanga á Íslandi (Menntamálaráðuneytið, 
2007) kom fram að allstór hópur fanga hafi af ýmsum ástæðum ekki lokið 
hefðbundnu skyldunámi í grunnskóla og því megi líta sem svo á að þeir 
eigi ákveðinn rétt á að halda áfram námi þar sem frá var horfið. Þessi 
túlkun nefndarinnar styður við hugmynd um grunnnámsleið í fangelsum, 
sem miðar að því að brúa bilið yfir í framhaldsskólanám. 

Því væri ákjósanlegt að mínu mati að föngum, sem luku ekki 
hefðbundnu grunnskólanámi, stæði til boða skipulagt grunnnám í 
afplánun sem styrkti á sama tíma sjálfsmynd og trú á eigin getu. Fram 
kom í viðtölum við viðmælendur að það væri þeim stór hindrun í námi að 
hafa ekki lokið hefðbundnu grunnskólanámi, slíkt hefði neikvæð áhrif á 
sjálfstraust þeirra við að takast á við námið sem stæði þeim til boða, sem 
er á framhaldsskólastigi. Niðurstöður rannsóknarinnar tel ég einnig kalla 
eftir auknu framboði á einstaklingsmiðuðu námi, sérkennslu og verknámi. 

 

Lærdómur 3 

Föngum er lögbundinn réttur til náms (Lög um fullnustu refsinga 
nr.49/2005), sem þýðir að námsframboð skuli alltaf standa til boða. 
Misjafnt er á milli fangelsa hvernig staðið er að þessum rétti og hvernig 
aðgengi að námi birtist. Aðgengi að námi á Litla-Hrauni virðist vera mun 
betra en í öðrum fangelsum landsins. Tel ég afar mikilvægt að unnið 
verði að því að bæta samræmi innan fræðslustarfs í fangelsum og föngum 
þannig boðin sambærileg tækifæri til náms óháð því hvar þeir afplána. 

Því tel ég mjög mikilvægt að námskrá verði unnin, sem skilgreini að 
hverju skuli stefnt og hvernig eigi að ná þeim markmiðum, í öllum 
fangelsum landsins. Því þyrfti skýrari aðkomu menntamálayfirvalda að 
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fræðslustarfi innan fangelsa og huga þarf að gerð námskrár ásamt 
heildstæðri stefnumótun um fræðslumál í fangelsum yfir landið allt.  

 

Lærdómur 4 

Langtímaniðurstöður hafa hér varpað ljósi á hversu mikilvægur 
stöðugleiki er viðmælendum til að ná árangri í námi. Þannig mátti sjá að 
skólaumhverfi líkt og er á Litla-Hrauni virtist veita viðmælendum 
stuðning í námi, samanborið við gengi viðmælenda í námi og 
edrúmennsku að afplánun lokinni. Uden (2004) bendir á að til að auka 
líkur á árangri af betrun og uppbyggilegu starfi sem fram fer innan 
fangelsa er mikilvægt að gæta að því að þeim sem hafa stundað nám í 
afplánun sé áfram tryggt aðgengi að námi þegar út er komið. Slíkt úrræði 
myndi ekki aðeins styrkja það nám sem fór fram í afplánun, heldur einnig 
fylgja föngum yfir mikilvægan og erfiðan þröskuld á leið aftur út í 
samfélagið.  

Ákjósanlegt væri að mínu mati að bjóða þeim sem ljúka afplánun 
áframhaldandi stuðning til að auka líkur á velgengni í námi, og á sama 
tíma til að sporna gegn endurkomum í afplánun. Með því að bjóða upp á 
áframhaldandi námsúrræði eða nám þar sem frá var horfið að afplánun 
lokinni, væri verið að auka líkur á að árangur sem verður til innan 
fangelsa viðhaldist og styrkist þegar út í samfélagið er komið. 

 

Lærdómur 5 

Sá lærdómur sem ég tel standa upp úr og draga megi af þessu verkefni er 
raunveruleg trú fanga á mikilvægi menntunar og vægi náms til að sporna 
gegn afbrotahegðun að afplánun lokinni. Langtímaniðurstöður sýna aftur 
á móti hvernig trú þeirra á eigin getu sveiflast yfir tíma í takt við 
námsgengi, sem skýrir hvers vegna væntingar þeirra til eigin hegðunar að 
afplánun lokinni er breytileg yfir tíma.  

Því tel ég afar mikilvægt að föngum sé veitt aðgengi að námi með 
tilliti til námsþarfa þeirra, fyrra námsgengis og áhuga, sem hefur mikið að 
segja til um árangurinn. Langtímaniðurstöður bentu einnig til þess að 
viðmælendum leið betur í afplánun ef þeir voru skráðir í nám, sem styrkti 
jákvæða framtíðarsýn og væntingar þeirra til lífsins að afplánun lokinni.  

Þrátt fyrir að tilgangur eigindlegra rannsókna sé ekki að alhæfa um 
niðurstöður, þá vekur engu að síður athygli að nám var mikilvægt í 
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augum allra viðmælenda í þessu verkefni og kom fram í máli flestra að 
þeir teldu nám bestu betrunina, án þess að rýra gildi meðferðarstarfs 
innan fangelsa. Þvert á móti töluðu flestir um hvernig þetta tvennt styrkti 
hvort annað. 



 

131 

5.4 Lokaorð 

Þegar lokahönd var lögð á þessa ritgerð voru að verða liðin tvö ár frá því 
að vinna við verkefnið hófst. Þetta hefur verið einstaklega lærdómsrík 
ferð sem ég hef farið og upplifað með viðmælendum mínum. Fyrir mitt 
leyti hef ég lært svo mikið, bæði af góðu og slæmu úr lífssögum 
viðmælenda minna. Ég hef fengið að fylgja þeim eftir, gleðjast með þeim 
þegar vel hefur gengið, fagnað sigrum eða tekið með mér hluta af sorgum 
þegar illa hefur árað. Umfram allt hef ég fengið að kynnast þeim af 
einlægni og er þakklát fyrir. 

Í upphafi kom stundum fyrir að mér var brugðið yfir ýmsu sem kom 
fram í viðtölum. Viðmælendur hafa þurft að feta erfiðan skóla lífsins og 
hefur sú reynsla mótað marga á ýmsan hátt. Þrátt fyrir ákveðið óöryggi í 
byrjun þá tel ég mig hafa náð valdi á aðstæðum og lært gífurlega mikið.  

Styrkleika þessa verkefnis tel ég vera heildarfjöldi viðtala sem tekin 
voru, eða alls 48 og þar af 41 við lykilþátttakendur. Þetta eru óvenjumörg 
viðtöl innan meistaraverkefnis og mun fleiri en krafa er gerð um. Annar 
styrkleiki innan verkefnisins er að talað er ítrekað við sömu viðmælendur, 
í tilfelli lykilþátttakenda, og þeim flestum fylgt eftir í um eitt og hálft ár, 
sem gefur góða innsýn í aðstæður þeirra og upplifanir.  

Um leið liggur fyrir mikið magn upplýsinga sem ekki er hægt að fjalla 
um vegna trúnaðar og til að sporna gegn því að hægt sé að rekja 
persónugreinandi upplýsingar til viðmælenda. Á því byggja veikleikar 
verkefnisins sem setja áreiðanleika í hættu, þar sem niðurstöðukafli er 
skrifaður án þess að vísa í gervinöfn viðmælenda. Kappkostað var að láta 
þetta sem minnst koma niður á verkefninu, þannig að saga og reynsla 
viðmælenda fengi að njóta sín.  

Þegar ég lít til baka og velti því fyrir mér hvort ég hefði gert eitthvað 
öðruvísi við framkvæmd rannsóknarinnar, þá tel ég svo ekki vera. Það 
kom fyrir að ég var efins um tilgang samanburðarviðtalanna og taldi þau 
jafnvel flækjast fyrir megintilgangi rannsóknarinnar, og sérstaklega þar 
sem ég heimsótti flest önnur fangelsi þegar lykilþátttakendum var fylgt 
eftir yfir tíma. Þrátt fyrir slíkar vangaveltur þá veit ég núna að ég hefði 
ekki viljað fara á mis við að öðlast innsýn inn í reynslu viðmælenda sem 
afplána í öðrum fangelsum og án þessara viðtala hefði ég ekki fengið að 
kynnast reynslu þeirra sem afplána í fangelsinu á Akureyri, 
Kópavogsfangelsi eða í Hegningarhúsinu. Einnig þótti mér áhugavert að 
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bera saman aðgengi að námi á milli fangelsa, þrátt fyrir að það hafi ekki 
verið nákvæmt mat eða almenn úttekt. Slíkt er ekki heldur tilgangur 
eigindlegra rannsókna. Markmið þeirra er aldrei að alhæfa út frá 
niðurstöðum, heldur aðeins að fá að öðlast innsýn inn í reynsluheim 
viðmælenda og niðurstöður gefa í mesta lagi tilefni til vísbendinga. 

 

Veit ég í dag, reynslunni ríkari, að ef ég ætti að velja mér viðfangsefni 
fyrir nýja rannsókn, þá myndi ég byrja á því að horfa til þeirra sem glíma 
við mikla og sértæka námsörðugleika og eiga jafnvel brotna eða stutta 
skólagöngu að baki. Myndi ég þannig vilja leggja áherslu á að fá að 
kynnast reynslu fanga sem glíma við lesblindu. Sér í lagi þar sem ég tel 
að finna þurfi leiðir til að styðja við þennan hóp og aðstoða enn frekar við 
að feta sig inn í skólakerfið. Verði fundnar leiðir til að styrkja þá í námi 
tel ég mögulegt að draga megi úr líkum á brotthvarfi úr námi á sama tíma 
og spornað verði gegn endurkomu í fangelsi. Innan þessa hóps tel ég búa 
mikla löngun til náms, en aftur á móti veigra margir sér við námi vegna 
fyrra námsgengis eða skólasögu sem einkenndist af miklum 
námsörðugleikum.   

 

Öllum viðmælendum mínum óska ég góðrar og mikillar gæfu í 
framtíðinni. Ég hef mikla trú á þeirra getu og hef fengið að kynnast hvers 
þeir eru megnugir. Þannig vona ég að þessi ferð og vinnan að baki hafi 
fært viðmælendum aukna sjálfsþekkingu og bætt þekkingu þeirra á eigin 
styrkleikum. Á þessari ferð hef ég kynnst afar hæfileikaríkum mönnum 
sem ég veit að eru allir vegir færir.  

 

 

Vona ég að trú mín á þeim og þeirra getu verði þeim hvatning. Langar 
mig til að enda þetta verkefni á orðum eins viðmælanda míns sem í einu 
viðtali rifjaði upp gullkorn sem hann hafði heyrt: 

 

Vinnan og nám eru systur hamingjunnar. 
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