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Útdráttur 

Fangar hætta almennt snemma í skóla og eru því með litla menntun. 

Rannsóknarspurningin sem leitað var svara var: Hvaða félagslegu þættir í æsku 

hafa áhrif á menntunarstig fanga? Ákveðið var að gera heimildaritgerð og notast 

var við bæði íslenskar og erlendar heimildir. Lífsstíll hefur áhrif á nám og 

afbrotahegðun unglinga en áfengisdrykkja og vímuefnaneysla eykur líkur 

áhættuhegðun. Þátttaka í skipulögðum tómstundastarfi dregur úr líkum þess að 

unglingur tileinki sér lífsstíl vímuefnaneyslu. Góður námsárangur dregur úr líkum á 

brottfalli og áhættuhegðun og námsörðugleikar hafa öfug áhrif ef ekki er 

viðeigandi stuðningur til staðar. Sjálfsmynd unglinga skiptir sköpum og tengsl eru 

milli hennar og menntunar. Fjölskylda hefur gríðarleg áhrif á menntun unglinga og 

áhættuhegðun. Aukin menntun foreldra eykur líkur á því að unglingur klári 

framhaldsskólanám. Aðhald, eftirlit og stuðningur dregur úr líkum á brottfalli og 

áhættuhegðun. Hlutverk skólafélagsráðgjafa í baráttunni gegn brottfalli úr skóla er 

mikilvægt. Ef félagsráðgjafi starfar í skólum eru meiri líkur á því að hann komi auga 

á áhættuþætti og þá er auðveldara að koma í veg fyrir þá. Einnig er starf 

félagsráðgjafa hjá Fangelsismálastofnun Íslands mikilvægt en mikilvægt er að létta 

á starfsálagi þeirra.  
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1.  Inngangur  

Mikilvægt er að hlúa vel að æsku landsins og sjá til þess að þau fái tækifæri til að 

vaxa og dafna við viðunandi aðstæður. Á æskuárunum eru mörg gylliboð sem 

verða á vegi barna og því er mikilvægt að velja og hafna eftir bestu vitund. Leitin að 

réttu leiðinni í lífinu er eilífðarverkefni og getur reynst sérlega erfitt verkefni á 

þessum mótandi og áhrifagjörnu árum. Því miður eru margir sem villast af leið og  

leiðast út í óæskilega hegðun líkt og afbrot. Afbrotahegðun tengist menntunarstigi 

og er stór hluti fanga með litla menntun í farteskinu. Þessari ritgerð er ætlað að 

svara rannsóknarspurningunni: Hvaða félagslegu þættir í æsku hafa áhrif á 

menntunarstig fanga? Til að leita svara við henni var ákveðið að gera 

heimildaritgerð. Fjallað erum stöðu fanga og stöðu ungmenna á Íslandi í 

framhaldinu. Notast er við bæði íslenskar og erlendar heimildir. Aðallega er stuðst 

við rannsóknir og greinar um efnið en einnig bækur, skýrslur og opinber gögn.  

Markmið ritgerðinnar er að varpa ljósi á þá þætti sem hafa áhrif á 

menntunarstig fanga. Ritgerðinni er ætlað að bæta við þá vitneskju sem þegar er til 

um orsök afbrotahegðunar svo hægt sé að efla forvarnir. Aukin meðvitund þeirra 

sem sinna málefnum barna og unglinga um þessa þætti eykur líkur á áhrifaríku 

forvarnarstarfi. Í ritgerðinni verða tengsl menntunar og afbrota útlistuð. Í 

framahaldinu verður fjallað um áhrif lífsstíls ungmenna á nám og afbrotahegðun. 

Áhrif skólagöngunnar verða kynnt kjölfarið ásamt þeim áhrifum sem skólagangan 

hefur. Gerð verður grein fyrir hlutverki félagsráðgjafans og þá sérstaklega 

skólafélagsráðgjafa og réttarfélagsráðgjafa og hver staðan á námi í fangelsum 

íslenska ríkisins er.  
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2. Menntun og afbrot 

Dómamálaráðuneyti Bandaríkjanna segir að dæmigerður afbrotamaður sé 

ómenntaður, atvinnulaus og fátækur fyrir fangelsisvist. Fangar hafa margir hverjir 

brotna menntunarsögu og því er mikilvægt að skoða hvaða tengsl eru á milli 

menntunar og afbrota. Fangar hafa almennt litla menntun og margir hverjir flosna 

snemma úr námi. Margir hverjir hafa þar að auki slæma upplifun af skólagöngunni. 

Því er mikilvægt að skoða tengslin milli afbrota og menntunar. Í kaflanum verður 

fjallað um þau tengsl og lamenn menntunarstaða fanga kynnt. Í kjölfarið verða 

helstu ástæður brottfalls úr námi reifaðar.   

 

2.1.  Tengsl mennntunar og afbrota 

Sterk tengsl eru á milli menntunar og afbrota og eru fangar almennt minna 

menntaðir en aðrir borgarar. Engin undantekning er á því hérlendis en samkvæmt 

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

menntunaraðstæðum og námsáhuga meðal íslenskra fanga hefur meira en 

þriðjungur þeirra ekki lokið grunnskólaprófi. Um það bil einn af hverjum tíu hefur 

lokið háskólprófi. Í rannsókn Andrews og Bonta (2006) sem framkvæmd var í 

bandaríkjunum var fjögurra ára börnum fylgt eftir í eitt ár og staða þeirra var 

einnig könnuð við 19 og 27 ára aldur. Börnin áttu öll það sameiginlegt að koma úr 

fjölskyldum sem tilheyrðu lágtekjuhópi. Börnunum var skipt upp í tvo hópa, annar 

hópurinn fékk kennslu, hegðunarþjálfun og hugrænar æfingar en hinn hópurinn 

samanstóð af börnum sem voru skráð á hefðbundinn á leikskóla. Við 19 ára aldur 

barnanna höfðu mun færri afbrot verið framin í fyrri hópnum eða 7% á móti 35% í 

leikskólahópnum. Einnig mátti sjá mun milli hópanna þegar menntunarstig þeirra 

var skoðað við 27 ára aldur. Í fyrri hópnum sem fékk meiri fræðslu höfðu fleiri lokið 

framhaldsskólanámi eða 71% á móti 54% í leikskólahópnum.  

Afbrot eru tengd aldri en á aldursbilinu 15-20 ára vex afbrotahegðunin 

stöðugt og hafa fræðimenn því kallað þetta aldursskeið afbrotaaldur (Bogi 

Ragnarsson og Helgi Gunnlaugsson, 2007). Hansen (2003) kannaði afbrotahegðun 

karlmanna á aldrinum 16-25 ára eftir því hvort þeir eru í námi eða ekki. 



  

5 

Niðurstöður hennar sýndu fram á að þeir karlmenn sem hætta námi eftir 16 ára 

aldur eru mun líklegri til að leiðast út í afbrot en þeir sem halda námi áfram. Mjög 

litlar líkur eru á því að einstaklingur leiðist út í afbrot eftir 25 ára aldri í menntuðum 

hópum samfélagsins en afbrotamynstrið er nokkuð stöðugt meðal þeirra sem eru 

minna menntaðir. Því má sjá að til að koma í veg fyrir afbrotahegðun ungmenna 

getur verið gagnlegt að vinna gegn brottfalli á grunn- og framhaldsskólastigi. Þetta 

styðja niðurstöður Boga Ragnarssonar og Helga Gunnlaugssonar (2007) en íslenskir 

fangar hætta flestir námi á milli grunnskóla og framhaldsskóla. Tíðni afbrota er 

hærri meðal þeirra sem hætta í skóla í kringum 16 ára aldur en þeirra sem halda 

áfram námi (Karpowitz, D. og Kenner, M., e.d.). Þannig má sjá að menntun er eitt 

af lykilatriðum þegar kemur að forvörnum við afbrotahegðun ungmenna.  

 

2.2. Brottfall úr framhaldsskóla 

Brottfallstíðni úr skóla er frekar há meðal fanga og stór hluti þeirra eru lítið 

menntaðir. Brottfall er ekki alltaf skilgreint á sama hátt í rannsóknum og 

fræðigreinum. Sumir hafa stuðst við þá skilgreiningu að brottfall eigi við þá sem 

hafa byrjað tiltekið nám en ekki lokið við það. Einnig er misjafnt til hvaða hóps 

skilgreiningin nær en hún getur náð bæði til þeirra sem hefja nám án þess að ljúka 

við það ásamt þeim sem hefja ekkert framhaldsskólanám að loknum grunnskóla 

(Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson, 2002). Hagstofa Íslands (2004) hefur 

tekið mið af því hvort þeir nemendur sem skráðir voru í nám árið á undan séu enn í 

námi ári seinna við skilgreiningu á brottfalli úr framhaldsskóla. Ef einstaklingur er 

ekki í námi og hefur ekki útskrifast telst hann vera brottfallsnemandi. Þegar árin 

2006-2010 eru skoðuð má sjá fækkun milli námsára á heildarnemendafjölda yfir 

allt landið í þrem efstu bekkjum grunnskólanna (Hagstofa Íslands, 2011-b). Þegar 

brottfall er skoðað frá hausti 2002 til haustsins 2003 í íslenskum framhaldsskólum 

má sjá að brottfallið er 19% eða 4100 nemendur. Hlutfallslega flestir hætta í námi 

við 20 ára og 17 ára aldur (Hagstofan Íslands, 2004).  

Í rannsókn Heru Hallberu Björnsdóttir, Stefáns Hrafns Jónssonar, Bryndísar 

Bjarkar Ásgeirsdóttur, Ingu Dóru Sigfúsdóttur og Jóns Sigfússonar (2003) eru 

ungmenni sem ekki eru skráð í hefðbundin framhaldsskóla spurð út í ástæður þess 
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að þau hættu námi. Þátttakendur voru ýmist í annars konar námi á 

framhaldsskólastigi, í vinnu eða atvinnulausir. Um það bil þrír af hverjum fjórum 

segja að minni áhugi en áður, skortur á vasapeningum og þörf á að framfleyta 

sjálfum sér hafi skipt miklu máli. Um helmingur þeirra sem eru aðallega í vinnu eða 

atvinnulausir segja nauðsyn þess að hafa atvinnu hafa skipt miklu máli en 15% 

þeirra sem eru í námi segja sömu ástæðu hafa skipt miklu máli. Einnig er um einn 

af hverjum þrem sem segja helstu ástæðuna vera að þau þurfi að aðstoða við að 

framfleyta fjölskyldunni og sami hluti sem segir ástæðuna vera að þau þurfi að 

greiða húsaleigu. Um 20% segir einelti hafa skipt miklu máli og helmingur segir að 

það að þeim hafi leiðst í skóla hafi skipt sköpum. Um helmingur segir vera að þeim 

hafi leiðst í skóla.  

Rumburger (2001) telur ástæður brottfalls úr námi liggja dýpra en að 

viðkomandi líkaði ekki við skólann eða kennarann, gekk illa í skólanum eða bauðst 

atvinna. Hann telur að undirliggjandi þættir vera orsök þeirra ástæðna. Kristjana 

Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson (2002) fundu þrjá undirliggjandi þætti sem 

orsökuðu brottfall úr námi. Fyrsti þátturinn sneri að slæmum árangri og leiða í 

námi. Annar þátturinn tók til tilgangsleysis náms og þriðji þátturinn ytri aðstæðum. 

Niðurstöður þeirra bentu til þess að þeir nemendur sem sögðu slæmt gengi í námi 

hafa skipt miklu máli þegar þau tóku ákvörðun um að hætta námi töldu námsleiða 

einnig skipta máli og að þeir hafi ekki haft trú á eigin námshæfni og leiða. Þeir 

nemendur sem sögðu heimilisaðstæður hafa skipt miklu máli þegar þessi ákvörðun 

var tekin sögðu peningavandræði einnig hafa skipt miklu máli.  
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3. Lífsstíll 

Frístundir unglinga móta að miklu leyti lífsstíl þeirra. Þegar talað erum lífsstíl er átt 

við athafnir þeirra í sínum frístundum og með hverjum þeir verja þeim tíma 

(Þórólfur Þórlindsson, 1998). Félags- íþrótta og tómstundastarf hefur misjöfn áhrif 

á unglinga en það stjórnast af því hvort ábyrgir aðilar svo sem leiðbeinendur, 

foreldrar, kennarar eða þjálfarar halda utan um starfið. Ef slíkir aðilar annast 

skipulagða starfsemi af því tagi dregur það úr líkum þess að unglingar leiðist út í 

reykingar og neyslu ólöglegra vímuefna (Hagan, 1991; Osgood, Wilson, O‘Malley, 

Bachmann og Johnston, 1996). Hins vegar er því öfugt farið ef slíkt starf er ekki 

skipulagt af slíkum aðilum og aukast þannig líkurnar á að unglingar tileinki sér þess 

háttar lífsstíl (Hagan, 1991). Í þessum kafla verða þrjár gerðir lífstíls kannaðar og 

áhrif þeirra á nám og afbrotahegðun. Fyrst verður fjallað um áhrif lífsstíls sem felur 

í sér þátttöku í skipulögðu tómstundastarfi. Þar á eftir verður gert grein fyrir 

skemmtanalífsstíls og áhrifum hans ásamt lífsstíls vímuefnaneyslu.  

 

3.1. Lífsstíll skipulagðs tómstundastarfs 

Þátttaka í íþróttastarfi eða regluleg líkamsrækt dregur úr líkum þess að 

unglingurinn leiðist út í neyslu vímuefna eða sýni aðra neikvæða hegðun. Þátttaka 

ungmenna á aldrinum 16-18 ára í skipulögðu tómstundastarfi er misjöfn eftir því 

hvort þau eru í námi, vinnu eða atvinnulaus. Einn af hverjum þremur sem eru 

aðallega í námi segjast taka þátt í skipulögðu félags- og tómstundastarfi einu sinni 

til þrisvar í viku. 14% þeirra sem eru í vinnu og 6% þeirra sem eru atvinnulausir 

(Álfgeir Logi Kristjánsson, Silja Björk Baldursdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón 

Sigfússon, 2005; Hera Hallbera Björnsdóttir o.fl., 2003; Þórólfur Þórlindsson, Inga 

Dóra Sigfúsdóttir, Jón Gunnar Bernburg og Viðar Halldórsson, 1998; Þórólfur 

Þórlindsson og Rúnar Vilhjálmsson, 1991). Þeir nemendur sem reykja daglega eru 

ólíklegri til að taka þátt í íþróttum eða stunda líkamsrækt nokkrum sinnum í viku. 

Töluverðan mun má sjá á fjölda þeirra sem stunda slíkt starf fjórum sinnum í viku 

eða oftar á því hvort þeir reyki daglega eða ekki (Álfgeir Logi Kristjánsson o.fl., 

2005).  
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Þegar í framhaldsskóla er komið virðast strákar stunda íþróttir í meira mæli 

en stelpur. Álfgeir Logi Kristjánsson o.fl. (2005) könnuðu íþróttaiðkun 

framhaldsskólanemenda og 35% strákanna stunduðu íþróttir, það er æfðu eða 

kepptu, með íþróttafélagi á móti 20% stelpnanna. Aldursbilið 13-15 ára virðist vera 

algengasta tímabilið til að hætta að stunda slíkar íþróttir en í kringum 30% hjá 

báðum kynjum hættu á því tímabili. Tæplega 7% stráka og 10% stelpna höfðu 

aldrei stundað íþróttir með íþróttafélagi. Þegar ástæður þess að þau hættu að 

stunda íþróttir eru skoðaðar má sjá mismunandi svör en flestir, eða um helmingur, 

svarar því að hafa misst áhugann. Tímaleysi er svo næst algengasta orsökin en 40% 

stelpna og 35% stráka svara því. Vinir virðast hafa einhver áhrif á þessa ákvörðun 

en í kringum 20% hjá báðum kynjum segja það hafa skipt mestu máli. Um 15% 

bæði stráka og stelpna segja kostnað hafa verið skipt mestu máli.  Í kringum 15% 

framhaldsskólanemenda árin 2000 og 2004 stunduðu líkamsrækt eða íþróttir nær 

aldrei (Álfgeir Logi Kristjánsson o.fl., 2005). 

Í rannsókn á ungmennum á framhaldsskólaaldri sem eru utan hefðbundinna 

framhaldsskóla var kannað hverjir stunduðu líkamsrækt. Þeir sem stunda 

líkamsrækt einu sinni til þrisvar í viku eru 48% nemenda í annars konar námi, 44% 

þeirra sem eru í vinnu og 31% atvinnulausra. Meðal námsmanna og þeirra sem eru 

í vinnu eru 7% í hvorum hóp sem stunda líkamsrækt fjórum sinnum í viku eða 

oftar. Einungis 2% atvinnulausra segjast hinsvegar gera slíkt hið sama. Um einn af 

hverjum tíu í hópi námsmanna og þeirra sem eru í vinnu æfa eða keppa með 

íþróttafélagi einu sinni til þrisvar í viku. Enginn gerir slíkt hið sama meðal 

atvinnulausra en 2% þeirra æfa eða keppa fjórum sinnum eða oftar í viku. 21% 

námsmanna og 9% þeirra sem eru í vinnu æfa eða keppa svo oft í viku (Hrefna 

Pálsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Birna Baldursdóttir og 

Jón Sigfússon, 2010). 

Oft kemur upp í daglegri umræðu að íþróttaiðkun og/eða líkamsrækt hafi 

jákvæð áhrif á andlega líðan. Ef við skoðum rannsókn Álfgeirs Loga Kristjánssonar 

o.fl. (2005) á framhaldsskólanemendum má sjá mat þeirra á andlegri heilsu eftir 

því hve oft þau stunda íþróttir og/eða líkamsrækt. Meðal þeirra sem telja andlega 

heilsu sína sæmilega eða lélega eru mun fleiri sem stunda slíka iðju sjaldnar en 
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vikulega ef eitthvað. Rétt yfir 30% þeirra sem stunda slíka hreyfingu sjaldnar en 

einu sinni í viku segja andlega heilsu sína vera sæmilega eða lélega á móti tæplega 

20% þeirra sem stunda hana að lágmarki vikulega. Meðal þeirra sem stunda 

íþróttir og/eða líkamsrækt einu sinni í viku eða oftar eru 37% sem segja andlega 

heilsu sína á móti 25% þeirra sem stunda hana sjaldnar.  

 

3.2. Skemmtanalífstíll 

Einkenni skemmtanalífsstíls eru meðal annars áfengisneysla, partý og 

bílrúntur og tengist hann oft litlu aðhaldi foreldra og skorti á námsáhuga (Hagan, 

1991). Margrét Sæmundsdóttir (2004) spurði þátttakendur í rannsókn sinni á 

félagslegri stöðu íslenskra fanga hvort og þá hvenær þeir hefðu prófað áfengi fyrst. 

Nánast allir fanganna höfðu einhvern tímann prófað áfengi eða 98%. Algengast var 

að þeir hefðu neytt áfengis í fyrsta skipti fyrir 16 ára aldur og einn af hverjum þrem 

sagði fyrstu reynslu sína af áfengisneyslu hafa verið fyrir 14 ára aldur. Mun færri 

hafa prófað fíkniefni en þó er það um 75% fanganna. Um 20% fanganna neyttu 

áfengis vikulega eða oftar á móti 35% sem neyttu fíkniefna jafn oft. Mun færri 

neyta fíkniefna einungis nokkrum sinnum í mánuði eða sjaldan en áfengis eða 75% 

á móti 30%. Fangar virðast því almennt byrja snemma að neyta áfengis og því er 

mikilvægt að skoða hvernig neyslan meðal ungmenna er. Kannað verður hvort 

munur sé á milli námsmanna og annarra. 

 Samkvæmt rannsókn Álfgeirs Loga Kristjánssonar o.fl. (2005) hafa fleiri 

framhaldsskólanemendur sem ekki telja mikilvægt að standa sig vel í náminu 

orðnir drukknir síðastliðna 30 daga eða rúmlega 40%. Á móti eru það um það bil 

26% nemenda sem finnst mikilvægt að standa sig vel í náminu sem hafa orðnir 

drukknir síðastliðna 30 daga. Það er minni munur á þeim sem hafa aldrei orðið 

drukknir eða tæplega 38% þeirra sem telja það mikilvægt að standa sig í náminu og 

33% þeirra sem finnst ekki mikilvægt að standa sig vel í náminu hafa ekki drukkið 

síðastliðinn mánuð.  

Samvera með félögum, hvort sem þeir eru í skóla eða ekki, virðist hafa mjög 

litil áhrif á námsárangur. Þó er örlítið hærra hlutfall þeirra sem eru með 

skólafélögum utan skólatíma sem segja að námið hafi gengið vel heldur en hjá 
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þeim sem eru með félgöum sem eru ekki í skóla (Álfgeir Logi Kristjánsson o.fl., 

2005). Jafningjahópurinn er stærsti áhrifavaldurinn þegar kemur að áfengisneyslu 

unglinga en um það bil helmingur þeirra unglinga sem segja flesta eða alla vini sína 

drekka hafa orðið ölvaðir síðastliðna 30 daga. Hins vegar hafa tæp 11%  bæði 

stelpna og stráka sem eiga nokkra vini sem drekka orðið ölvaðir á síðustu 30 

dögum. Mjög lítill hluti þeirra sem eiga engann eða fáa vini sem drekka hafa orðið 

ölvaðir síðastliðna 30 daga eða 2,2% stráka og 1,4% stelpna (Hera Hallbera 

Björnsdóttir o.fl., 2003). Í rannsókn Ellickson, Tucker og Klein (2003) voru unglingar 

sem unglingar sem hófu áfengisdrykkju ungir að aldri bornir saman við  þá sem 

drukku ekki áfengi. Þeir unglingar sem byrjuðu snemma að neyta áfengis voru 

líklegri til að glíma við námsörðugleika, vímuefnamisnotkun og leiðast út í afbrot.  

Í rannsókn Hrefnu Pálsdóttur o.fl. (2010) má sjá mun á því hve oft unglingar 

fara í partý eftir því hvort þeir eru í aðallega í námi, vinnu eða atvinnulausir. Mun 

fleiri meðal atvinnulausra segjast fara í partý einu sinni í viku eða oftar eða 29%. 

Einn af hverjum tíu námsmönnum segjast fara svo oft í partý og 18% þeirra sem 

eru í vinnu. Svipaða sögu má segja þegar skoðað er hversu oft þau fara á bar eða 

skemmtistað. Einn námsmaður af hverjum fimm fer einu sinni í hverjum mánuði 

eða oftar á slíka staði en um það bil helmingur í hinum hópunum. Eins þegar 

skoðað er hve oft nemendur fara í bæinn að kvöldi til er nokkuð svipuð þróun. 

Námsmenn eru með lægsta hlutfallið eins og áður en 38% þeirra fara einu sinni 

eða oftar í mánuði að kvöldi til í bæinn. Um 65% nemenda í hefðbundnum 

framhaldsskólum fara í partý einu sinni í mánuði eða oftar og um 45% 

nemendanna fara á bari eða skemmtistaði svo oft í mánuði.  

 

3.3. Lífsstíll vímuefnaneyslu 

Skarðhamar (2003) spurði þátttakendur hvaða ólöglegu fíkniefni þeir hefðu notað 

siðasta mánuðinn fyrir fangelsisvistina. Meðal fanganna voru 55% sem höfðu neytt 

fleiri en einnar tegundar fíkniefna mánuðinn áður en þeir fóru í fangelsi og 

meirihlutinn eða 69% tók það beint í æð. Þessi lífsstíll er heilsuskemmandi og felur 

oft í sér þætti eins og að heimilisleysi og litla næringu. Það getur því verið orsök 

þess að hátt hlutfall fanga sé með króníska sjúkdoma og geðræn vandamál en 33% 
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fanganna höfðu nokkra króníska sjúkdóma á móti 15% í almenna þýðinu. Í 

fangelsum er tiltölulega mikil notkun lyfja og þurfa fangar að hitta lyfjafræðing eða 

fara á sjúkrahús oftar en aðrir. Oft má tengja þetta við misnotkun vímuefna. Þeir 

sem neita ólöglegra fíkniefna fjármagna oftar en ekki neyslu sína með ólöglegri 

starfsemi og því má gera ráð fyrir því að stórt hlutfall fanga séu háðir fíkniefnum.  

Félagslegi þátturinn er oft talinn vera helsta ástæða þess að unglingar 

leiðist út í neyslu vímuefna og sýni afbrotahegðun. Flestir virðast vera sammála því 

að jafningjahópurinn sé stærsti áhrifavaldurinn þegar kemur að vímuefnaneyslu 

unglinga. Unglingar leitast eftir því að verða meðlimir í ákveðnum hópum og þurfa 

að passa inn í hann. Slíkt eykur líkur á að unglingurinn sýni óæskilega hegðun líkt 

og notkun vímuefna og afbrotahegðun. Mikill munur er á reykingum unglinga 

þegar reykingar vina eru hafðar til hliðsjónar. Tæplega 60% stráka og um 50% 

stelpna sem eiga vini sem reykja flestir eða allir reykja daglega. Hjá þeim hópi sem 

á enga eða fáa vini sem reykja er 1,4% stráka og 0,6% stelpna sem reykja daglega. 

10,4% stráka og 8,9% stelpna sem eiga nokkra vini sem reykja segjast reykja 

daglega (Hera Hallbera Björnsdóttir o.fl., 2003). 

Erla Guðrún Sigurðardóttir (2009) kannaði hvort fjölskyldur unglinga sem 

neyttu áfengis og vímuefna ættu eitthvað sameiginlegt í lokaverkefni sínu til MA 

prófs í félagsráðgjöf. Þar má sjá að áfengis- og vímuefnaneysla í fjölskyldu virðist 

auka líkur á því að unglingur neyti vímuefna. Helmingur þátttakenda höfðu 

upplifað skilnað foreldra/umönnunaraðila eða rifrildi við þá, ósætti foreldra við vini 

eða áhugamál og mikla fjarveru föður af heimili. Lítil menntun foreldra eykur líkur 

á vímuefnaneyslu barna og einnig má sjá sömu áhrif ef barn elst upp hjá einstæðu 

foreldri. Góð tengsl við foreldra og stuðningur hefur einnig jákvæð áhrif á 

unglinginn og dregur úr líkum vímuefnaneyslu (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1998) 

Stuðlar er meðferðarstofnun ríkisins fyrir unglinga á aldrinum 12-18 ára 

sem eiga meðal annars við hegðunarörðugleika og vímuefnavanda og sýna 

afbrotahegðun (Stuðlar, 2011). Inga Lára Helgadóttir (2010) bar saman neyslu 

unglinga á Stuðlum og unglinga innan grunnskólakerfisins í lokaverkefni sínu til MA 

gráðu í félagsráðgjöf.  Niðurstöður hennar voru að þeir unglingar sem voru á 

Stuðlum voru í mun meiri neyslu en unglingar í grunnskólum. Þessar niðurstöður er 
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í samræmi við erlendar rannsóknir sem sýna að neysla áfengis- og vímuefna er 

vísbending um afbrotahegðun (Kinlock, Battjes og Gordon, 2004; Kinney, 2006). 

Vímuefnaneysla grunnskólanemenda hefur dregist saman síðustu ár. 

Hlutfall þeirra sem hafa orðið drukkin síðastliðna 30 daga, reykja daglega eða hafa 

prófað hass hefur minnkað jafnt og þétt frá árinu 1998. Sennilega má þakka þeirri 

miklu forvarnarvinnu og vitundarvakningu í unglingasamfélagi sem orðið hefur 

síðustu ár. Greinilegan mun má sjá á því hvort unglingar á aldrinum 16-18 ára utan 

hefðbundinna framhaldsskóla neyti vímuefna eftir því hvort þau séu í annars konar 

námi eða í vinnu/atvinnulaus. Þó er áfengi undanskilið en neysla þess er nokkuð 

jöfn milli hópanna. Rúmlega helmingur þeirra sem eru ekki í námi reykja daglega 

en einungis 7% þeirra sem eru í námi gera slíkt hið sama. Einungis 1% þeirra sem 

eru í námi hafa prófað hass meðan hlutfallið er um 30% í hinum hópunum. Einnig 

er svipaður munur á marijúana neyslu unglinga í þessum aldursflokk en þó eru 

hlutfallslega flestir meðal atvinnulausra sem hafa prófað marijúana eða helmingur. 

Um 40% þeirra sem eru í vinnu hafa prófað efnið en aðeins 8% þeirra sem eru 

aðallega í námi. Um 40% þeirra sem eru ekki í námi hafa neytt amfetamíns á 

lífsleiðinni en eingöngu 2% þeirra sem eru í námi. Þegar hlutfall ungmenna sem 

hafa farið í meðferð vegna áfengis- og/eða vímuefnaneyslu er skoðað má einnig sjá 

áberandi mun milli hópa. Um 20% þeirra sem eru atvinnulausir hafa farið í 

meðferð, 7% þeirra sem eru aðallega í vinnu en 0% þeirra sem eru aðallega í námi 

(Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2010).  

Samkvæmt niðurstöðum Álfgeirs Loga Kristjánssonar o.fl. (2005) er stór 

hluti þeirra unglinga sem telja námið tilgangslaust semreykja daglega og hafa orðið 

ölvuð einu sinni eða oftar síðastliðna 30 daga. Um 25% stelpna og rúmlega 20% 

stráka sem finnst námið oft eða nær alltaf tilgangslaust segjast reykja daglega. 

Rúmlega 30% stráka og tæplega 40% stelpna úr sama hópi segjast hafa orðið 

ölvuð. Tæplega 10% stelpna og stráka sem telja námið sjaldan eða nær aldrei 

tilgangslaust reykja daglega en rúmlega 15% stráka og um 30% stelpna sem hafa 

þetta viðhorf til náms segjast hafa orðið ölvuð. Rúmlega 10% stráka og nær 20% 

stelpna sem þykja námið stundum tilgangslaust segjast reykja daglega á móti 
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nálægt 20% stráka og tæplega 30% stelpna sem segjast hafa orðið ölvuð (Hera 

Hallbera Björnsdóttir o.fl., 2003).  
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4. Skólagangan  

Velgengni í námi hefur jákvæð áhrif á einstaklinginn. Ekki aðeins fyrir sjálfsmynd 

hans heldur felur virkni í námi og þátttaka í skólasamfélagi einnig í sér mikið 

forvarnargildi. Skuldbinding við nám og skóla dregur úr líkum á fráviks- eða 

áhættuhegðun líkt og vímuefnaneyslu og ofbeldishegðun. Stór hluti fanga hefur 

frekar slæma sjálfsmynd og margir glíma við tilfinningalega erfiðleika (Showalter og 

Hunsinger, 2007). Því er mikilvægt að skoða áhrif sjálfsmyndar á menntun og sjá 

hver hún er meðal ungmenna á Íslandi. Kaflinn skiptist í þrjá hluta. Í fyrsta 

hlutanum verður fjallað um örðugleika í námi og áhrif þeirra. Annar hluti fjallar um 

sjálfsmynd og sá síðasti líðan í skóla.  

 

4.2. Námsörðugleikar 

 „Góð lestrarfærni er nauðsynleg til þess að geta tekið virkan þátt í samfélaginu. 

Lestrarkunnátta er undirstaða almennrar menntunar. [...] Lestur eykur orðaforða 

og stuðlar að betra valdi á máli en hvort tveggja er mikilvægt í mannlegum 

samskiptum.“ (Menntamálaráðuneytið, 2007-a, bls. 9). Lestrarfærni fanga virðist 

vera almennt slakari en í öðrum samfélagshópum. Stór hluti bandarískra fanga er 

bæði ólæs og óskrifandi eða um 20% allra fullorðinna fanga en hlutfallið er 

einungis 4% á landsvísu (Karpowitz og Kenner, e.d.). Einnig er stórt hlutfall 

íslenskra fanga sem telja lestar- og skrifarfærni sína ábótavant en 35% þeirra telja 

hana vera miðlungs eða slæma (Bogi Ragnarsson og Helgi Gunnlaugsson, 2007).  

Sértækir námsörðugleikar geta haft mikil áhrif á nám einstaklinga og 

takmarka getu í lestri, stærðfræði eða skrift. Forsenda þess að hægt sé að 

skilgreina vandann sem sértæka námsörðugleika er sú að frammistaða sé undir 

áætlaðri getu þegar tekið er tillit til aldurs, menntunar og greindarvísitölu. Einnig er 

mikilvægt að kanna hvort erfiðleikarnir stafi af öðrum þáttum svo sem kennslu, 

uppeldi eða andlegu ástandi. Sértækir námsörðugleikar skiptast í þrjá þætti; 

lesblinda (e. dyslexia), talnablinda (e. mathematics disorder) og skrifblinda (e. 

disorder of writter expression). Orsök þessara erfiðleika virðist vera erfiðleikar við 

að safna saman gögnum frá mismunandi svæðum heilans, samþætta og öðlast 
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skilning á þeim. Svo virðist sem sértækir námsörðugleikar séu algengari hjá srákum 

en stelpum og er munurinn oft ansi mikill. Sýnt hefur verið fram á að sértækir 

námsörðugleikar auki líkur á ýmis konar kvillum svo sem kvíða, athyglisbrests og 

ofvirkni, lélegrar félagsfærni og brottfalli úr skóla (Mash og Wolfe, 2010).  

Á árunum 2004-2010 voru um það bil 25% grunnskólabarna á Íslandi sem 

fengu stuðning við nám eða sérkennslu. Töluvert fleiri drengir en stúlkur þurfa á 

slíkri aðstoð að halda (Hagstofa Íslands, 2010). Meðal ungmenna utan 

hefðbundinna framhaldsskóla eru um 20% sem segja lesblindu hafa haft mikil áhrif 

á frammistöðu sína í námi. Um 35% þeirra segja lítinn lestrarhraða hafa haft 

nokkur eða mikil áhrif og einn af hverjum fjórum telur aðra lestrarörðugleika hafa 

haft nokkkur eða mikil áhrif. Rúmlega 20% segja skrifblindu hafa haft nokkur eða 

mikil áhrif. Tæplega helmingur segir að námsörðugleikar hafi skipt miklu máli í 

ákvörðun sinni að hætta í skóla (Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson, 

2002).  

 

4.2.  Sjálfsmynd  

Eitt það mikilvægasta í lífi hvers og eins er sjálfsmyndin en það er yfirheiti yfir 

sjálfsvitund, sjálfsálit og sjálfsmat viðkomandi. Sjálfsmynd skapast í samskiptum og 

því eru margir þættir sem hafa áhrif á hana svo sem fjölskylda, vinir, fjölmiðlar og í 

raun allt samfélagið í heild (Gleitman, Fridlund og Reisberg, 2004; Santrock, 2004). 

Tengsl eru á milli menntunar og sjálfsmyndar en góður námsárangur styrkir 

sjálfsmynd. Þegar nemandi er að læra eitthvað nýtt og auka þannig við kunnáttu 

sína er sjálfsmynd hans að þroskast um leið. Heilbrigð og sterk sjálfsmynd er 

forsenda uppbyggilegs náms en einstaklingur sem býr yfir slíkri sjálfsmynd er 

líklegri til að njóta velgengni (Berger 2005; Santrock, 2004).  

Misjafnt er hvort kenningar aðskilji sjálfsálit (e. self-esteem) og sjálfsmat (e. 

self-efficacy) en sumar kenningar líta svo á að sjálfsmat sé hluti af sjálfsáliti. Ein 

skilgreining á sjálfsmati er hvernig einstaklingur metur eigin hæfni til að takast á 

við tilteknar aðstæður og verkefni. Sjálfsmat er því háð samhengi sem um ræðir og 

er því ekki eins vítt og sjálfsálit sem á við um það heildarálit sem einstaklingur 

hefur á sjálfum sér (Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson, 2002). Sjálfsmat 
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felur því ekki í sér raunverulega hæfni einstaklings heldur einungis þá trú sem 

viðkomandi hefur á eigin getu.  

Tengsl virðist vera milli sjálfsmyndar og menntunar. Samkvæmt Brantley og 

Betty gengur nemendum með gott sjálfsálit betur í námi en öðrum nemendum 

(Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson, 2002). Kristjana Stella Blöndal og 

Jón Torfi Jónasson könnuðu meðal annars hvort brottfall úr námi tengdist sjálfsáliti 

og sjálfsmati. Tekið var tillit til kyns, menntunar foreldra og einkunnar á 

samræmdu prófi í 10. bekk. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að þeir sem höfðu lokið 

framhaldsskólaprófi höfðu meira sjálfsálit og betra sjálfsmat til að geta stundað 

fræðilegt nám hvort sem tekið var tillit til þeirra bakgrunnsþátta sem nefndir voru 

hér að ofan eða ekki. Einkunn á samræmdu prófi í íslensku virtist einnig hafa áhrif á 

sjálfsálit þeirra en því betri einkunn á prófinu því meira sjálfsálit hafði viðkomandi. 

Einnig mátti sjá að konur voru almennt með minna sjálfsálit þegar tekið var tillit til 

þessara bakgrunnsþátta (Kristjana Stella Blöndal og Jón torfi Jónasson, 2002).  

Trzesniewski, Donnellan, Moffitt, Robins, Poulton og Caspi (2006) 

framkvæmdu rannsókn til að kanna hvort lágt sjálfsálit spái fyrir um ýmsa þætti svo 

sem afbrotahegðun. Niðurstöður þeirra sýna að unglingar með lágt sjálfsálit hafa 

fleiri dóma á bakinu fyrir afbrot þegar komið er á fullorðinsár en unglingar með 

hátt sjálfsálit. Sú niðurstaða fékkst einnig þegar tekið var tillit til kyns.  

Í rannsókn Hrefnu Pálsdóttur o.fl. (2010) má sjá að um 40% þátttakenda 

sem voru í námi segja það eiga mjög eða frekar vel við sig að þau óskuðu þess að 

þau bæru meiri virðingu fyrir sjálfum sér. Hærra hlutfall má sjá hjá þeim hópum 

sem ekki eru í námi en um helmingur þeirra óska þess. Munur er á því eftir því 

hvort þau telji það eiga vel við sig að finnast þau stundum vera sannarlega einskis 

nýt eftir því hvort þau eru í námi eða ekki. Helmingur atvinnulausra telur það eiga 

við sig, einn af hverjum þremur sem er í vinnu og einn af hverjum fimm sem er í 

námi (Hera Hallbera Björnsdóttir og fleiri, 2010). 

Í rannsókn Heru Hallberu Björnsdóttur (2010) voru ungmenni utan 

hefðbundinna framhaldsskóla spurð hversu vel það ætti við sig að telja sig 

misheppnaða/misheppnaðan þegar allt kæmi til alls. Þegar svör ungmenna 18 ára 

og yngri eru skoðuð eftir því hvort þau eru í námi, vinnu eða atvinnulaus má sjá 
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mun á milli hópa. Lægsta hlutfallið er hjá námsmönnum eða einn af hverjum fimm 

sem segja það eiga frekar eða mjög vel við sig. Meðal þeirra sem eru aðallega í 

vinnu eru 29% sem svara á þann hátt. Af þeim sem eru atvinnulausir eru mun fleiri 

sem telja það eiga við sig eða 43%. Þegar þau voru spurð að því hvort það sé margt 

sem þau geta verið stolt af er 23% námsmanna sem telur það ekki margt. Mun 

hærra hlutfall er í hinum tveim hópunum eða um 45% í hvorum hóp. Svipuð þróun 

var í svörum ungmenna yngri en 18 ára utan hefðbundinna framhaldsskóla þegar 

þau voru spurð hvort þau væru ánægð með sig þegar allt kæmi til alls og þegar þau 

voru spurð hvort þeim þætti þau vera misheppnuð. Hæsta hlutfall þeirra sem segja 

það eiga frekar eða mjög vel við er meðal námsmanna í annars konar námi eða um 

fjórir af hverjum fimm. Um það bil sjö af hverjum tíu í hvorum hinum hópunum 

segja það eiga frekar eða mjög vel við sig. 
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5. Fjölskylda og vinir 

Félagslegur bakgrunnur nemenda tengist brottfalli úr námi og hafa foreldrar 

gríðarleg áhrif. Í þessum kafla verður farið yfir félagslegt tengslanet fanga og í 

kjölfarið ungmenna. Borið verður saman stöðu þeirra eftir því hvort þau eru í námi 

eða utan skóla til að bera kennsl á áhrif félagslegs tengslanets á menntun. Fjallað 

verður um hvaða áhrif foreldrar hafa á menntun barna sinna og afbrotahegðun og 

hvaða áhrif tengslamyndun foreldra og barna, eftir foreldra og stuðningur hefur.  

 

5.1. Félagslegt tengslanet 

Fjölskylduaðstæður líkt og fátækt, óregla á heimili eða fjölskyldurof geta aukið líkur 

á afbrotahegðun unglinga (Margrét Sæmundsdóttir, 2004). Margrét 

Sæmundsdóttir kannaði félagslega stöðu fanga á Íslandi og afbrot þeirra. Um 80% 

allra fanga sem svöruðu könnuninni ólust upp hjá báðum foreldrum en með því er 

átt við blóðforeldra, annað foreldri og stjúpforeldri eða fósturforeldra/skyldmenni 

og þar af leiðandi 20% sem ólust upp hjá einstæðu foreldri. Margrét bar þær 

niðurstöður saman við norska könnun en mun lægra hlutfall fanga þar ólst upp hjá 

báðum foreldrum eða 65%. Þegar tekið var tillit til aldurs má sjá að hlutfallið var 

mun hærra í aldurshópnum 30 ára og yngri en hjá þeim sem voru komnir yfir 

þrítugt. Þrátt fyrir að sú þróun hafi orðið hérlendis að einstæðum foreldrum fjölgi 

er þetta hlutfall mun hærra heldur en í samfélaginu (Hagstofa Íslands, 2011-a).  

Skarðhamar (2002) rannsakaði félagslegt tengslanet fanga í Noregi með því 

að spurja hve oft þeir hittu foreldra, systkini, börn og góða vini og hversu oft þeir 

fundu til einmanaleika fyrir fangelsisvistina. Þær upplýsingar segja þó ekki til um 

það hve gott samband er þar á milli eða hvort viðkomandi geti leitað til þeirra ef 

eitthvað bjátar á. Fangar virðast vera í minna sambandi við fjölskyldu og vini og eru 

oftar einmana. Um það bil einn af hverjum fjórum föngum eru í litlu eða engu 

sambandi við fjölskyldu sína eða hitta þau sjaldnar en einu sinni í mánuði. Í 

almenna þýðinu er einungis um það bil einn af hverjum tíu sem hitta fjölskyldu sína 

svo sjaldan. Um 23% fanga á móti 16% almenna þýðinu eru í litlu eða engu 

sambandi við vini sína í nágrenninu, það er hitta þá sjaldnar en einu sinni í mánuði. 
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Þegar einmanaleiki er skoðaður má sjá mikinn mun á föngum og öðrum en 28% 

fanga sögðust hafa fundið til einmanaleika fyrir fangelsisvistina en einungis 4% í 

samanburðarhópnum. 

Í rannsókn Heru Hallberu Björnsdóttur og fleiri (2010) má sjá vinatengsl hjá 

ungmennum yngri en 18 ára utan hefðbundinna framhaldsskóla. Þau voru spurð að 

því hvort þau ættu góðan vin og hlutfallið var mjög jafnt milli þeirra sem voru í 

annars konar námi, í vinnu og atvinnulausir. Meðal námsmanna og ungmenna í 

vinnu yngri en 18 ára voru 7% í hvorum hóp sem segja það eiga vel við sig að eiga 

engan góðan vin. Meðal atvinnulausra er örlítið hærra hlutfall eða 9% sem segja 

það eiga frekar eða mjög vel við sig. Þegar þau voru spurð að því hvort þau ættu 

erfitt með að eignast vini var 9% námsmanna og 17% þeirra sem voru í vinnu sem 

sögðu það eiga frekar eða mjög vel sig. Mun hærra hlutfall má sjá hjá 

atvinnulausum ungmennum en þar var hlutfallið 26%.  

 

5.2. Tengsl við foreldra 

Skarðhamar (2003) rannsakaði félagslegan bakgrunn og lífsgæði fanga í fangelsum 

á ákveðnu svæði í Noregi. Niðurstöður bar hann saman við rannsókn sem einnig 

var framkvæmd í Noregi til að mæla lífsgæði íbúa. Fjórfalt fleiri fangar sögðust hafa 

upplifað óvild í fjölskyldunni í barnæsku en í almenna þýðinu eða 51% þeirra. 

Samkvæmt sömu rannsókn eru 40% fanga sem segja að í barnæsku sinni hafi 

foreldrar þeirra glímt við áfengis- og vímuefnavanda. Ekki eru gögn um þetta hjá 

almenna þýðinu til samanburðar. Möguleiki er á því að hátt hlutfall 

vímuefnaneyslu inn á heimili svarenda hafi ýtt undir óvild í fjölskyldunni hvort sem 

það eru bein eða óbein áhrif. Í rannsókn Margrétar Sæmundsdóttur (2004) á 

íslenskum föngum sögðu um það bil 40% fanganna uppalanda sinn hafa glimt við 

vímuefnavanda og því alist upp við slíkar aðstæður. 27% sögðu það eiga við annan 

uppalanda en 16% upplifðu það hjá báðum.  

Það má sjá töluverðan mun á því hvort unglingar 16-18 ára telja sig eiga 

erfitt með að fá umhyggju og hlýju frá foreldrum sínum eftir því hvort þau eru í 

námi eða ekki. Meðal stráka í námi eru 2% sem segja það eiga við sig en hlutfall 

stráka í vinnu eða atvinnulausra er í kringum 15%. Meðal stúlkna má sjá nokkuð 
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svipaðar tölur en þær sem eru í námi eru 2% eins og hjá strákunum en í hinum 

hópunum er það í kringum 10% (Hera Hallbera Björnsdóttir, 2010).  

 

5.3. Stuðningur og áhrif foreldra 

Álfgeir Logi Kristjánsson o.fl. (2005) fundu tengingu mili þess hvort  

framhaldsskólanemendur telja námið of þungt og hversu mikinn stuðning þeir fá 

við námið hjá foreldrum. Þeir nemendur sem telja auðvelt að fá ráðleggingar 

varðandi námið hjá foreldrum segja námið sjaldnar of þungt en þeir sem eiga erfitt 

með að fá ráðleggingar hjá foreldrum sínum varðandi námið. Þeim sem telja sig 

eiga auðvelt með að fá ráðleggingar frá foreldrum varðandi námið líður betur í 

skólanum en þeim sem telja sig eiga erfitt með það. Einungis um 12% 

framhaldsskólanemenda sem svöruðu könnuninni segjast oft eða nær alltaf vera 

með foreldrum sínum utan skólatíma á virkum dögum. Tæplega 30% segjast nær 

aldrei vera með foreldrum á virkum dögum utan skólatíma. Ef munur á kynjum er 

skoðaður má sjá að stelpur eyða meiri tíma með foreldrum sínum en strákar.  

Menntun foreldra virðist hafa mikil áhrif á það hvaða menntun börnin ljúka. 

Því meiri menntun sem foreldrar hafa því líklegra er að viðkomandi ljúki 

famhaldsskólanámi (Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson, 2002) Í 

rannsókn Kristjönu Stellu Blöndal og Jóns Torfa Jónassonar voru þeir sem áttu 

foreldra sem höfðu ekki lokið framhaldsskóla líklegri til að hafa ekki lokið 

framhaldsskóla. Þeir sem áttu foreldra sem höfðu lokið námi á háskólastigi voru 

líklegastir til að hafa lokið framhaldsskólaprófi. Í þeim hópi voru einnig hlutfallslega 

fæstir sem höfðu lokið verkmenntun. Menntunarstig foreldra er að meðaltali 

hærra hér á landi samanborið við OECD ríkin og er jöfnuðurinn mun meiri. 

Greinilegan mun má sjá á skólagöngu í árum talið þótt prófgráður séu ekki að sama 

skapi í jafn miklu mæli. Ein ástæða þess er sú að hérlendis tekur að jafnaði lengri 

tíma að ljúka stúdentsprófi sem er undirbúningsnám fyrir háskóla en gengur og 

gerist mörgum öðrum löndum OECD (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson, 

Óskar H. Níelsson og Júlíus K. Björnsson, 2010). Margrét Sæmundsdóttir (2004) 

spurði fangana um atvinnustöðu foreldra og ef þau voru látin eða komin á aldur 

hver hún var áður. Flestir, eða nálægt 80% áttu foreldra sem voru bæði 
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útivinnandi. Algengara var meðal þeirra sem áttu foreldra sem voru atvinnulausir 

eða öryrkjar að móðirin væri í þeirri stöðu  og var það áberandi hátt og vakti athygli 

höfundar. Mun hærra hlutfall fanga eiga foreldra í verkamannastöðu en almennt í 

samfélaginu. Ósérhæfðir starfsmenn á Íslandi voru 14% árið 2000 af öllu vinnuafli 

en um 25% fanganna áttu móður í verkamannastöðu og rúmlega 22% áttu föður í 

sömu starfsstétt.  

Mikilvægt er að nemendur fái stuðning frá foreldrum sínum við námið en 

Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson (2002) sýna fram á að þeir nemendur 

sem fá þann stuðning eru líklegri til að ljúka námi. Í rannsókn þeirra voru þeir 

nemendur sem fundu lítinn stuðning við námið frá foreldrum sínum líklegastir til 

að hafa hætt í námi. Einnig skiptir máli hversu mikið foreldrar hvetja börnin sín til 

að halda áfram námi eftir grunnskóla. Því meiri stuðningur foreldra, því minni líkur 

á brottfalli. Stuðningur foreldra hefur áhrif á brottfall hvort sem tekið er tillit til 

árangurs nemenda í íslensku í 10. bekk, menntunar foreldra og kyns eða ekki. 

 

5.4. Eftirlit foreldra 

Hrefna Pálsdóttir o.fl. (2010) gerðu rannsókn til að kanna félagslega stöðu 

ungmenna á framhaldsskólaaldri sem voru utan hefðbundinna framhaldsskóla. 

Þátttakendum var skipt í þrjá hópa eftir því sem þau sögðust vera 1) aðallega í 

námi, 2) aðallega í vinnu og 3) atvinnulaus. Þau könnuðu meðal annars hvort 

foreldrar þeirra settu reglur um hvað þau hafa leyfi til að gera utan heimilis. Meðal 

atvinnulausra ungmenna yngri en 18 ára voru 25% hjá bæði stelpum og strákum 

sem sögðu það eiga vel við sig að slíkar reglur væru settar. Um 30% hjá báðum 

kynjum sem voru í vinnu töldu það eiga vel við sig. Stærsti hópurinn sem sagði 

foreldra sína setja slíkar reglur voru ungmenni sem voru aðallega í námi en um 70% 

stráka og 60% stelpna segja það eiga við vel við sig.  

Um 80% hjá báðum kynjum meðal þeirra sem eru í námi segja það eiga  vel 

við sig að foreldrar hafi eftirlit með hverja þau umgangast á kvöldin. Mun minna 

eftirlit virðist vera með þeim sem eru ekki í námi, það er í vinn eða atvinnulausir, 

en hlutfallið var 10-40%. Sömu tölur má sjá þegar spurt er hvort foreldrar viti hvar 

þau eru á kvöldin en um 80% hjá bæði stelpum og strákum segja það eiga frekar 
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eða vel við sig. Meðal atvinnulausra eru það 33% stráka og 28% stelpna og hjá 

þeim sem eru aðallega í vinnu má sjá sama hlutfall. Í þeim hópi eru 10% stráka og 

40% stelpna sem segja foreldra hafa eftirlit með kunningjum. Meirihluti í öllum 

hópum segja það eiga vel við sig að foreldrar þekki vini þeirra en lægsta hlutfallið 

er meðal stráka sem eru ekki í námi eða um 65% í hvorum hóp. Hæsta hlutfallið er 

hjá stelpum sem eru aðallega í námi eða 97%. Í hinum hópunum, hjá strákum sem 

eru aðallega í námi og stelpum ekki í námi eða um 80% í öllum hópum (Hrefna 

Pálsdóttir o.fl., 2010).  

Þegar tekið er mið af niðurstöðum hér á undan má sjá að unglingar í námi 

eru undir mestu eftirliti og það er engin undantekning þegar skoðað er hvort 

foreldrar viti hvar þau eru á laugardagskvöldin. Atvinnulausir drengir og stelpur 

utan skóla er sá hópur sem er með lægsta hlutfall þeirra sem telja það eiga við að 

foreldrar viti hvar þeir eru á laugardagskvöldum (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2010).  
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6.  Hlutverk félagsráðgjafa 

Félagsráðgjafar sem koma að forvarnarvinnu ungmenna og betrun fanga koma úr 

hinum ýmsu sérsviðum félagsráðgjafar. Þeir geta meðal annars starfað í 

barnavernd, hjá félagsþjónustu sveitarfélaga og á meðferðarstofnunum svo sem 

barna- og unglingageðdeild Landspítalans og Stuðlum. Þó má gera ráð fyrir því að 

skólafélagsráðgjöf og réttarfélagsráðgjöf séu þau svið sem eru hvað mest áberandi 

í þessum málaflokkum. Í þessum kafla verður starf þessara tveggja sérsviða kynnt, 

helstu verkefni félagsráðgjafa sem starfa innan þeirra og hvað þeir geta gert til að 

koma í veg fyrir áhrif þeirra félagslegu þátta sem hér hafa verið útlistuð á 

menntunarstig.  

 

6.1.  Skólafélagsráðgjöf 

Á Íslandi eru um 15 starfandi skólafélagsráðgjafar á mismunandi skólastigum. 

Skólafélagsráðgjafi vinnur út frá kenningaramma félagsráðgjafa og hefur því 

heildarsýn ávallt að leiðarljósi en það felur í sér að hann tekur tillit til félagslega, 

persónulega, tilfinningalega og námslega þætti. Hann sinnir ekki einungis 

nemendum heldur getur starfsfólk og foreldrar einnig leitað til hans. Hann er 

tengiliður skólans við fjölskyldu og aðrar stofnanir og hann hefur það að markmiði 

gæta velferðar nemenda og tryggja að hagsmunum þeirra sé gætt. Hlutverk hans 

er að sinna forvarnarstarfi og vinna að hagnýtum lausnum og verkefnaþróun í 

skólum. Skólafélagsráðgjafi leggur áherslu á alla þætti sem kemur í veg fyrir 

hámarks námsgetu barna og lífsgæði. Hann er trúnaðarmaður og talsmaður 

nemenda og berst fyrir þeirra réttindum. Eitt af mikilvægustu hlutverkum 

skólafélagsráðgjafa er að koma í veg fyrir brottfall nemenda úr skóla. Styrkur 

félagsráðgjafa umfram aðrar fagstéttir er þekking á barnaverndarlögum og 

úrræðum samfélagsins (Félagsráðgjafafélag Íslands, 2011; Guðrún Elva 

Arinbjarnardóttir, 2011).  

Verkefni félagsráðgjafa í grunn- og framhaldsskólum eru mjög fjölbreytt. 

Þeir styðja og aðstoða nemendur með félagslega, persónulega og tilfinningalega 

þætti sem koma í veg fyrir hámarks námsárangur og félagsleg samskipti. Einnig 
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vinna þeir í samvinnu við foreldra og veita þeim ráðgjöf og stuðning. Hann tekur 

þátt í að þróa úrræði til að bæta stöðu einstakra hópa í samfélaginu svo sem 

nemendur sem búa við fátækt, glíma við fötlun eða námsörðugleika. Eitt 

mikilvægasta hlutverk félagsráðgjafa í skólum er forvarnarstarf meðal annars gegn 

hvers kyns ofbeldi. Hann veitir nemendum og fjölskyldum þeirra aðstoð við að 

uppgötva vandann og finna lausn á honum áður en hann hefur alvarlegar 

afleiðingar og áhrif.  Með slíkri vinnu er félagsráðgjafinn að stuðla að bættu 

heilbrigði og velgengni nemenda sinna (Félagsráðgjafafélag Íslands, 2011; Guðrún 

Elva Arinbjarnardóttir, 2011).  

Skólafélagsráðgjafar vinna í umhverfi þar sem þeir hafa tækifæri til að hafa augun 

opin gagnvart áhættuþáttum sem leiða til samfélagslegra vandamála og lagt sitt af 

mörkum til að koma í veg fyrir slíka þróun. Eitt af mikilvægustu hlutverkum 

skólafélagsráðgjafa er að koma í veg fyrir brottfall nemenda úr skóla. Brottfall úr 

skóla hefur neikvæðar afleiðingar fyrir samfélagið  og því mikilvægt að 

skólafélagsráðgjafar vinni að forvörnum gegn brottfalli. Í slíkri forvarnarvinnu er 

nauðsynlegt að hann meti hverjir séu í mestri hættu út frá áhættuþáttum. 

Menntun félagsráðgjafa er mjög mikilvægt í slíku starfi og því er áhrifaríkt að þeir 

annist það (Félagsráðgjafafélag Íslands, 2011; Guðrún Elva Arinbjarnardóttir, 2011; 

Hernandez Jozefowicz-Simbeni, 2008). 

 

6.2.  Réttarfélagsráðgjöf 

Málefni unglinga sem sýna áhættuhegðun og fjölskyldur hafa lengi vel verið 

viðfangsefni félagsráðgjafa. Afbrotamenn og fórnarlömb afbrota er hópur sem 

hefur verið hvað mest vanræktur en félagsráðgjöf hefur barist ötullega fyrir því að 

þessi hópur fái þjónustu (Marsal, Bass og Jackson, 2007).  Réttarfélagsráðgjöf er 

sérsvið innan félagsráðgjafar en Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands hefur 

skilgreint hana á eftirfarandi hátt: 

Réttarfélagsráðgjöf er víðtækt sérfræðisvið í félagsráðgjöf og 

tekur til fjölmargra þjónustuþátta. Það snertir aðstoð við fanga 

og fjölskyldur þeirra, brotaþola, m.a. í nauðgunar- og öðrum 

kynferðisbrotamálum, ósakhæfa fanga og unga afbrotamenn. 

Réttarfélagsráðgjöf snýr einnig að þeim einstaklingum sem 
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fengið hafa ákærufrestun og þeim sem eru á reynslulausn eða 

skilorðseftirliti. Réttarfélagsráðgjöf kemur að málum barna sem 

fara fyrir dóm, ýmist sem hlutaðeigendur, gerendur eða 

fórnarlömb. Einnig snýr réttarfélagsráðgjöf að forsjár- og 

umgengnismálum, bæði hvað snertir forvarnir, sáttameðferð og 

deilu- og úrskurðarmál foreldra. Réttarfélagsráðgjafar eru 

talsmenn barna, aðstoða börn og vinna með foreldrum og 

fulltrúum réttarkerfisins auk þess að fylgja eftir samskiptum og 

samhæfa önnur opinber kerfi sem koma að málum barna í 

þessum aðstæðum. Í réttarfélagsráðgjöf er byggt á þekkingu á 

sviði barna- og fjölskyldumála, sérþörfum ungmenna og 

jaðarhópa í samfélaginu. 

(Félagsráðgjafardeild, e.d.).  

Eitt helsta markmið réttafélagsráðgjafa er að veita afbrotamönnum og 

þolendum afbrota andlega og félagslega þjónustu og auka lífsgæði þeirra (Roberts 

og Springer, 2007). Hlutverk félagsráðgjafa hjá fangelsismálastofnun Íslands er 

aðallega tvíþætt, að sinna skilorðseftirliti og veita þjónustu við fangelsi. Sú 

þjónusta sem félagsráðgjafar sinna í fangelsum er meðal annars að hafa yfirumsjón 

með meðferðar- og vistunaráætlun fyrir fanga, viðtöl, framfærslu- og 

fjármálaráðgjöf og samskipti við barnaverndaryfirvöld eftir atvikum (Íris Eik 

Ólafsdóttir og Snjólaug Birgisdóttir, 2010). Samkvæmt 17. gr. laga um fullnustu 

refsinga nr. 49/2005 skulu fangi og fangelsismálastofnun í sameiningu gera 

meðferðar- og vistunaráætlun í sameiningu. Samkvæmt reglugerð um fullnustu 

refsinga nr. 961/2005 er markmið slíkrar áætlunar að fanginn sé fær um að 

aðlagast í samfélaginu að afplánun lokinni og hann viti hvar og hvernig hann geti 

leitað sér aðstoðar. Einnig að tengsl hans við fjölskyldu og/eða vini séu góð og 

hann hafi stað til að búa á. Þannig er staða fangans metin meðal annars út frá 

áhættumati, meðferðarþörf, getu til náms og/eða vinnu og þörf fyrir stuðning. 

Unnið er samkvæmt þessari áætlun út afplánunartímann og skal hún endurskoðuð 

reglulega eftir þörfum.  

Eitt af mikilvægustu störfum félagsráðgjafa er að sinna meðferðarþættinum 

en það er sennilega erfiðasta hlutverk hans. Mikilvægasti grunnur félagsráðgjafa er 

hugmyndin um sjálfsákvörðunarrétt skjólstæðinganna. Hún gerir ráð fyrir því að 

einstaklingur verði sjálfstæðari og öruggari við að kljást við verkefni og ábyrgð ef 

hann fær meira áorkað í sínu eigin lífi. Hugmyndin felur einnig í sér viðurkenningu á 
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því að einstaklingurinn hafi rétt á því að stjórna sínu lífi. Fangelsisvist hamlar 

réttarfélagsráðgjafa að tileinka sér slíka hugmyndafræði þar sem föngum er falin 

lítil ábyrgð.  Fanginn sjálfur er einnig hindrun en stór hluti þeirra kennir öðrum um 

hvernig fór fyrir þeim svo sem fjölskyldu og vinum. Stundum eiga slíkar ásakanir 

rétt á sér, til dæmis ef um er að ræða ofbeldi í æsku. Mjög erfitt að kljást við þann 

veruleika að þeir eigi sjálfir sök á því hver staða þeirra er. Til að fanginn geti tekið 

þetta stóra skref og þannig stjórnað lífi sínu með því að taka ábyrgð á ákvörðunum 

sínum og gjörðum er mikilvægt að félagsráðgjafinn sé frjór í hugsun til að hjálpa 

honum að finna hentuga leið svo þetta geti gerst (Showalter og Hunsinger, 2007).  

Miklar breytingar hafa orðið á fangelsiskerfinu hérlendis til hins betra á 

undanförnum árum. Meðal annars má nefna aukna þjónustu félagsráðgjafa í 

fangelsum en frá seinnihluta ársins 2007 eru tveir starfandi félagsráðgjafar hjá 

Fangelsismálastofnun ríkisins.  Hæfilegur málafjöldi félagsráðgjafa er almennt 

talinn vera 50 einstaklingar en í þungum málaflokkum svo sem barnavernd, 

fangelsismál og geðsvið eru 35 einstaklingar talinn viðunandi málafjöldi til að geta 

sinnt starfinu á viðunandi hátt. Ef við skoðum málafjölda hjá félagsráðgjöfum 

Fangelsismálastofnunar má sjá að ástandið er með öllu óviðunandi. Tveir 

félagsráðgjafar sinna málefnum um 400 einstaklinga auk aðstandenda í mörgum 

tilfellum. Sökum gífurlegs fjölda mála gefur það augaleið að þeir tveir 

félagsráðgjafar sem starfa hjá Fangelsismálastofnun ríksins ná ekki að sinna 

þessum minnihlutahóp eins og vera skyldi. Þeir hafa þurft að meta þörf 

skjólstæðinga á þjónustu félagsráðgjafa og forgangsraða verkefnum eftir því. 

Einstaklingar sem afplána skilorðsbundin fangelsisdóm hafa þurft að láta í minni 

pokann fyrir þeim sem afplána í fangelsum í baráttunni um þjónustu þessara 

tveggja starfsmanna (Íris Eik Ólafsdóttir og Snjólaug Birgisdóttir, 2010).  
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7.  Menntun fanga á Íslandi  

Samkvæmt 2. mgr. 76. gr. Stjórnarskrárinnar skulu allir hafa kost á því að stunda 

nám og fræðslu við sitt hæfi. Þar eru fangar ekki undanskildir og því ber fangelsum 

að bjóða föngum upp á möguleikann á námi. Í 19. gr. laga um fullnustu refsinga nr. 

49/2005 er þessi réttur fanga til náms tryggður. Áratugum saman hefur menntun 

verið talin stór hluti í betrun fanga og dregur hún úr líkum þess að hann verði aftur 

dæmdur til fangelsisvistar (Bogi Ragnarsson og Helgi Gunnlaugsson, 2007; 

Karpowitz og Kenner, e.d.). „Menntun innan fangelsa stuðlar að aukinni hæfni 

fangans og hjálpar honum að lifa góðu og gagnlegu lífi að aflokinni afplánun“ (Bogi 

Ragnarsson og Helgi Gunnlaugsson, 2007, bls 8). Í þessum kafla verður kannað hver 

þörfin á námi í fangelsum íslenska ríkisins er og hvert námsframboðið er. Einnig 

verður farið í þannig stuðning sem íslenskir fangar fá við nám sitt og hver stefnan 

sé í menntunarmálum fanga. 

 

7.3. Hver er þörfin og hvað er í boði? 

Í rannsókn Boga Ragnarssonar og Helga Gunnlaugssonar frá árinu 2007 var 

menntun, menntunarbakgrunnur og námsáhugi íslenskra fanga kannaður. 

Könnunin var lögð fyrir alla fanga á Íslandi og svarhlutfall var 66%. Flestir fanganna 

voru með lengri dóm en eins árs fangelsisvist eða um 70% og því ættu þeir að hafa 

tækifæri til að stunda nám ef þær óska þess. Þó eru eingöngu um 35% fanganna 

sem stunduðu nám á þeim tíma er könnunin var lögð fyrir. Rúmlega helmingur 

fanganna höfðu aðeins lokið grunnskólamenntun eða minna. Sjö af þeim 78 

föngum sem tóku þátt í rannsókninni höfðu farið í framhaldsskóla. Ekki nema einn 

þeirra lauk stúdentsprófi og átta luku verknámi eða fullu starfsnámi. Sjö 

þátttakendur höfðu lokið háskólanámi. Þessar niðurstöður styðja þá kenningu að 

afbrotamenn séu almennt lítið menntaðir. Það er áhugavert að eingöngu 17% 

þeirra sem svöruðu könnuninni hafa engan áhuga á að stunda nám í fangelsinu. Þar 

með má sjá að stór hluti hefur einhvern áhuga á því að mennta sig í afplánuninni 

en lætur ekki verða af því. 
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Námsframboð og aðstaða til náms er misjöfn eftir fangelsum hér á landi. 

Staðbundið nám er í boði á Litla-Hrauni, Kópavogsfangelsi og fangelsinu á Akureyri. 

Fjölbrautaskóli Suðurlands rekur skóla á Litla-Hrauni og er námsframboð þar svipað 

því sem tíðkast í öðrum fjölbrautaskólum. Námið er föngum að kostnaðarlausu og 

samkvæmt lögum um fullnustu refsinga nr. 49/2005 er fangelsum skylt að bera 

allan kostnað af kennslubókum. Föngum stendur einnig til boða að stunda fjarnám 

í öllum fangelsum ríkisins en það skulu þeir greiða fyrir sjálfir. Í Kópavogsfangelsi er 

skólinn rekinn af Menntaskólanum í Kópavogi og er það námsráðgjafi þaðan sem 

stjórnar náminu (Bogi Ragnarsson og Helgi Gunnlaugsson, 2007). Í breyttu fangelsi 

á Akureyri er nú komin kennsluaðstaða sem var ekki áður og gefst föngum þar 

kostur á að stunda staðarnám (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.).  

Samkvæmt reglugerð um fullnustu refsinga nr. 961/2005 skal greiða fanga 

þóknum fyrir nám líkt og vinnu. Þóknunin miðast við hverja kennslustund en 

takmarkast þó við fimm kennslustundir á dag. Mikilvægt er talið að föngum standi 

til boða að stunda nám hluta úr degi á móti vinnu ef þeir óska þess. Einnig þarf að 

meta tímann sem fangi nýtir til náms utan hefðbundinna kennslustunda. Þeir sem 

stunda nám sitt af heilum hug ættu því að fá þóknun sem samsvarar fullum 

vinnudegi (Menntamálaráðuneytið, 2007-b). Það verður að teljast undarlegt að 

nám skuli ekki samsvara vinnu í fangelsi þegar um greiðslur er að ræða þar sem 

nám er talið svo mikilvægt endurhæfingarúrræði. Sá möguleiki er því fyrir hendi að 

einhverjir fangar velji frekar vinnu fram yfir nám og standa því lítið bættari 

gagnvart vinnumarkaðnum og samfélaginu að afplánun lokinni.  

Menntamálaráðherra skipaði nefnd árið 2006 sem var ætlað að koma með 

tillögur að bættri menntun fanga á Íslandi. Nefndin kom með margvíslegar tillögur 

og meðal þeirra var bætt aðstaða til starfsnáms. Hún taldi að margt væri hægt að 

gera til að auka möguleika á starfsnámi fanga. Þegar nýjar starfsstöður væru 

myndaðar ætti að hafa í huga hvað gæti nýst sem starfsþjálfun. Þannig væri hægt 

að slá 2 flugur í einu höggi (Menntamálaráðuneytið, 2007-b). Flestallar iðngreinar 

krefast starfsþjálfunar að einhverju leyti og því er námsframboð í fangelsum 

gríðarlega takmarkað með því einu að koma í veg fyrir starfsnám. Hægt er að velta 
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fyrir sér hvort möguleiki væri á því að nýta þá atvinnu sem er til staðar í fangelsum 

til starfsnáms og væri það vert athugunarefni.  

 

7.2.  Stuðningur við fanga í námi 

Þeir 44 vistmenn sem stunda ekki nám á meðan afplánun stendur gefa upp mjög 

mismunandi ástæður. Algengast er að þeir telji sig ekki fá nægar upplýsingar um 

námsframboð og að aðstæður til náms séu lélegar en þó eru nokkrir sem segja 

námsörðugleika vera ástæðuna (Bogi Ragnarsson og Helgi Gunnlaugsson, 2007). Þá 

er mikilvægt að fangar geti fengið stuðning við námið. Haustið 2008 var náms- og 

starfsráðgjafi ráðinn í 100% stöðu en þeir eiga að einnig að veita persónulega 

ráðgjöf og stuðning og veita uppslýsingar og sinna fræðslu. Þeir skulu veita aðstoð 

við að finna réttan náms- eða starfsvettvang (Félag náms- og starfsráðgjafa, 2003). 

Einkunnir komu betur út í kjölfarið og flestir luku þeim áföngum sem þeir voru 

skráðir í (Ingis Ingason, 2008). Á vorönn 2009 var mikill niðurskurður og var staða 

náms- og starfsráðgjafa minnkuð í 50% og átti hann eingöngu að sinna fangelsinu 

Litla-Hrauni (Ingis Ingason, 2009). 

Nefnd um menntunarmál fanga á Íslandi sem skipuð var af 

menntamálaráðherra telur mikilvægt að náms- og starfsráðgjafi sé til staðar í 

fangelsum ríkisins til að styðja við fanga í námi sínu (Menntamálaráðuneytið, 2007-

b). Tæplega 50% fanga í íslenskum fangelsum eru á aldrinum 30 – 39 ára og 80% 

fanganna eru fæddir fyrir 1970 (Bogi Ragnarsson og Helgi Gunnlaugsson, 2007). 

Með þessar upplýsingar til hliðsjónar má álykta að mjög lítill hópur hafi nýlega 

verið í námi. Því lengra sem líður þar til viðkomandi fer aftur í skóla eftir hlé, því 

erfiðara getur verið að byrja aftur. Því má ætla að stór hluti fanganna þurfi aðstoð 

við nám og er því mjög mikilvægt að þeir fái viðeigandi stuðning (Félags náms- og 

starfsráðgjafa, 2003). 

  

7.4. Framtíðarsýn 

Árið 2006 skipaði þáverandi menntamálaráðherra, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 

nefnd sem hafði það hlutverk að koma með tillögur til að bæta nám fanga á Íslandi. 
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Árið 2007 skilaði nefndin frá sér skýrslu með tillögum nefndarinnar til að föngum 

gefist kostur á betra námi. Nefndin var sammála því að nám í fangelsum væri 

lykilatriði í endurhæfingu fanga ásamt öðrum meðferðarúrræðum og auki 

möguleika fangans á að koma undir sig fótum á ný að lokinni fangelsisvist. 

Munnlegur samningur var gerður milli menntamálaráðuneytis og Fjölbrautarskóla 

Suðurlands um  umsjón með námi fanga á Litla-Hrauni. Aldrei hefur þó verið 

gerður skriflegur samningur en nefndin telur það mjög mikilvægt. Heppilegast er 

að Fjölbrautaskóli Suðurlands haldi utan um nám á Litla-Hrauni og að hann fái 

tækifæri til að efla það nám sem er í boði. Mikilvægt er að auka námsframboð fyrir 

fanga, meðal annars námskeið sem hafa það að markmiði að auka lífsgæði þeirra, 

lífsleikni og færni (Menntamálaráðuneyti, 2007-b).  

Nefndin ítrekar mikilvægi þess að föngum sé boðið upp á stuðning í námi og 

því skuli náms- og starfsráðgjafi vera ráðinn til að sinna þeim. Þar sem stór hluti 

þeirra sem ekki eru í námi hafa áhuga á að mennta sig er mikilvægt að veita þeim 

hópi þann stuðning sem þeir þurfa á að halda. Mikilvægt er að bæta grunnfærni í 

lestri, stærðfræði og tölvunotkun. Einnig er mikilvægt að koma í veg fyrir brottfall 

fanga úr námi og þá með sérkennslu og einstaklingsmiðaðri ráðgjöf. Gildandi reglur 

um þóknun fanga í námi þarfnast endurskoðunar en fjárhagsstaða er einhverjum 

tilfellum orsök þess að fangar taki vinnu fram yfir nám í afplánun (Bogi Ragnarsson 

og Helgi Gunnlaugsson, 2007; Menntamálaráðuneyti, 2007-b). Einnig er aðstaða til 

verknáms og starfsþjálfunar í fangelsum íslenska ríkisins ábótavant og mikilvægt er 

að þeir fangar sem til þess eru hæfir hafi möguleika á verknámi og starfsþjálfun 

utan fangelsis. Nýta þarf betur þá aðstöðu sem er til staðar í fangelsum og í 

nánasta umhverfi (Menntamálaráðuneyti, 2007-b). 
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8. Umræður 

Fangar eru almennt lítið menntaðir en meira en þriðjungur íslenskra fanga hefur 

ekki lokið skyldunámi. Tengsl má sjá á milli menntunar og afbrota og eykur brottfall 

úr námi líkur á afbrotahegðun. Fjármál hafa mikil áhrif á ákvörðun ungs fólk um að 

hætta í námi en einnig skólaleiði og einelti. Slæmur árangur í námi getur einnig 

leitt til brottfalls. Lífsstíll ungmenna hefur mikil áhrif á líf hans og ákvarðanir. 

Skemmtanalífsstíll tengist námi ungmenna en þeir nemendur sem telja mikilvægt 

að standa sig vel í náminu drekka að meðaltali sjaldnar en þeir sem telja það ekki 

mikilvægt. EF unglingur byrjar að neyta áfengis snemma eykur það líkur á 

námsörðugleikum, vímuefnavanda og afbrotum. Námsmenn stunda partý eða 

skemmtistaði að meðaltali mun sjaldnar en þeir sem eru utan skóla. 

Vímuefnaneysla eykur líkur á áhættuhegðun og er algengt vandamál meðal fanga. 

Áfengisneysla og reykingar hafa neikvæð áhrif á nám. Þeir sem taka þátt í 

skipulögðu tómstundastarfi eru ólíklegri til að tileinka sér lífsstíl vímuefnaneyslu. 

Slík þátttaka hefur jákvæð áhrif á andlega líðan og þeir sem stunda reglulega 

hreyfingu segja andlega heilsu sína almennt vera betri en þeir sem stunda 

óreglulega hreyfingu eða enga.  

Góður námsárangur hefur jákvæð áhrif á einstakling og er öflug forvörn við 

fráviks- og áhættuhegðun. Ef nemandi skuldbindur sig náminu dregur það úr líkum 

þess að hann neyti vímuefna og beiti ofbeldi. Námsörðugleikar hafa mikil áhrif á 

nám einstaklings og ef viðeigandi stuðningur er ekki til staðar geta þeir aukið líkur 

á brottfalli. Grunnfærni fanga í námi er almennt mjög slök og því mikilvægt að huga 

að þeim nemendum er gengur illa sökum námsörðugleika og veita þeim stuðning. 

Erfiðleikar við nám hefur mikil áhrif þegar nemandi ákveður að hætta námi og er 

stór hluti ungmenna utan skóla sem segir það hafa haft áhrif.  

Góð sjálfsmynd er gulls ígildi og skiptir miklu máli í lífi hvers og eins. Góður 

námsárangur hefur jákvæð áhrif á sjálfsmynd einstaklings og nemendum með gott 

sjálfsálit gengur almennt betur í námi en öðrum. Einnig má sjá að námsmenn hafa 

almennt betri sjálfsmynd en ungmenni utan skóla og því erfitt að átta sig á hvort 

menntun orsaki betri sjálfsmynd eða öfugt. Líklegt er að áhrifin séu úr báðum 

áttum. Auðveldara er að takast á krefjandi verkefni ef trú á eigin hæfni til þess er til 
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staðar. Afrek hafa þar að auki jákvæð áhrif á sjálfsmyndina og er góður 

námsárangur vissulega mikið afrek. Sjálfsálit hefur einnig áhrif á afbrotahegðun en 

skortur á því eykur líkur á slíku atferli.  

Fjölskylda og jafningjahópur hafa áhrif á bæði menntun og afbrotahegðun. 

Menntun foreldra hefur áhrif á menntun barna. Meiri líkur eru á því að börn ljúki 

framhaldsskólanámi ef foreldrar hafa meiri menntun. Stór hluti fanga ólst upp hjá 

einstæðu foreldri og er almennt í minni tengslum við fjölskyldu sína. Einnig finna 

fangar oftar til einmanakenndar en almennt er. Ungmenni utan skóla eiga almennt 

erfiðara með að eignast vini en námsmenn og má því velta fyrir sér hvort það hafi 

áhrif á brottfall. Algengt er meðal fanga að þeir hafi upplifað óvild í fjölskyldunni á 

yngri árum og að foreldrar þeirra glími við vímuefnavanda. Mikill munur er á því 

hvort ungmenni fái umhyggju og hlýju frá foreldrum sínum þegar tekið er tillit til 

þess hvort þau séu í námi eða ekki. Það bendir til þess að umhyggja og hlýja 

foreldra dragi úr líkum á brottfalli og afbrotahegðun. Ungmenni í námi hljóta 

almennt meira aðhalds, eftirlits og stuðnings. Meiri líkur eru á því að ungmenni 

utan skóla sýni neikvæða hegðun svo sem vímuefnaneyslu og því má velta fyrir sér 

hvort þar liggi munurinn. Líkur eru á því að þau ungmenni sem minni afskipti eru 

höfð af séu þegar komin út í slíka hegðun og eftirlit foreldra beri engan árangur. 

Mikilvægt er að unnið sé að forvörnum við brottfalli í skólaumhverfinu og er 

það eitt af helstu verkefnum skólafélagsráðgjafa. Þeir vinna með heildarsýn að 

leiðarljósi og ná því að koma auga á þá undirliggjandi þætti sem orsaka brottfall. 

Vekja þarf meiri athygli á nauðsyn þess að hafa skólafélagsráðgjafa starfandi í 

skólum landsins. Menntun í fangelsum er mikilvægt úrræði til að stuðla að bættri 

hegðun afbrotamanna. Mesta þörfin virðist vera á framhaldsskólamenntun en 

nauðsynlegt er að góður stuðningur sé til staðar þar sem ekki allir hafa lokið 

grunnskólaprófi. Mikilvægt er að hvetja fanga til að stunda nám í afplánun og þar 

spilar réttarfélagsráðgjafi stórt hlutverk. Það verður að teljast undarlegt að 

einungis tveir félagsráðgjafar starfa hjá Fangelsismálastofnun og sinna um 400 

föngum og aðstandendum þeirra. Eðlilegur málafjöldi í  fangelsismálum er um 35 

einstaklingar á hvern félagsráðgjafa og því ættu að lágmarki 12 félagsráðgjafar að 

vinna hjá stofnuninni. Það er ómögulegt að veita afbrotamönnum á Íslandi þá 
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þjónustu sem þeir ættu annars að fá þegar vinnuálagið er eins gríðarlegt og raun 

ber vitni.  
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