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Abstract 

This is a 15 units MA thesis. The overall aim of the thesis was to study prison 

education in Iceland. By using qualitative interviews, responses from five 

individuals who all have engaged in a prison education program whiled 

serving time in the state prison Litla Hraun, were examined. The objective 

was to obtain the prisoner's attitude towards the education program offered by 

the state prison. The main conclusions indicate that education is very 

important for those individuals. Their self-esteem increased, which in turn led 

to positive thoughts and future plans for further education. The results also 

pointed out that social support from families and authorities are a vital part 

during the education process. According to the study interlocutors, the main 

drawbacks regarding the prison educational program are: negative attitude by 

the prison wards, lack of funding and ambiguities in whether prison time 

should be penance or penalty. Finally the method of instruction was analyzed. 

Results indicated that for the average student the instruction system works 

fine but for students with learning disabilities the system might act as a 

barrier. 
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Útdráttur  
Rannsókn þessi er 15 eininga MA-verkefni og fjallar um menntun í 

fangelsum. Menntunin er skoðuð út frá viðhorfum viðmælenda rannsakanda 

sem voru fimm einstaklingar sem stunduðu nám á meðan þeir afplánuðu dóm 

á Litla-Hrauni. Markmiðið var að fá fram viðhorf fanganna sjálfra til 

menntunarinnar og að skoða hvaða þættir hefðu áhrif þar á. Helstu niðurstöður 

bentu til þess að menntunin hafi gríðarleg og jákvæð áhrif fyrir þennan hóp 

sem birtist m.a. í auknu sjálfstrausti þeirra sem aftur leiddi til þess að þeir 

höfðu allir frekari framtíðaráform er sneru að því að ljúka námi eða að þeir 

höfðu lokið námi og störfuðu við sitt fag. Einnig leiddu niðurstöður í ljós 

mikilvægi félagslegs stuðnings fyrir þessa einstaklinga í náminu. Fjölskyldan 

og nánasta umhverfi hafði þar mikil áhrif. Helstu hindranir er vörðuðu 

menntunina voru neikvætt viðhorf fangavarða, skortur á fjármagni þar sem 

þeir töldu að námið væri ekki litið sömu augum og önnur vinna í fangelsinu 

og mótsagnir kerfisins um hvort fangelsisvistin ætti að vera refsing eða betrun. 

Einnig var kennslufyrirkomulagið skoðað og leiddu niðurstöður í ljós að það 

hentaði sumum vel en gæti virkað sem hindrun fyrir þann hóp sem á við 

einhvers konar námsörðugleika að etja.  
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Formáli 
Ritgerðin sem hér fer á eftir er 15 eininga lokaverkefni til meistaraprófs í 

kennslufræði, MA-gráðu, við uppeldis- og menntunarfræðiskor 

félagsvísindadeildar Háskóla Íslands. Leiðbeinandi minn er dr. Jón Torfi 

Jónasson prófessor við félagsvísindadeild Háskóla Íslands og færi ég honum 

þakkir mínar fyrir faglega leiðsögn við þessa ritsmíð. Viðmælendum mínum 

vil ég þakka fyrir hreinskilni og gagnleg viðtöl. Eins vil ég þakka Inga S. 

Ingasyni (Ingis), kennslustjóra á Litla-Hrauni fyrir alla aðstoðina sem var með 

margs konar hætti. Einnig var leitað til Helga Gunnlaugssonar. Móður minni, 

Eddu Lilju Sveinsdóttur, þakka ég góðar ábendingar á lokasprettinum. Þá vil 

ég sérstaklega þakka eiginmanni mínum, Ósvaldi Þorgrímssyni, fyrir alla hans 

hvatningu í náminu. Verkefnið vann ég veturinn 2005-2006, gagnaöflun hófst 

strax um haustið og ritgerðin var unnin samhliða henni allan veturinn.  
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1. Inngangur 
Þegar fjallað er um menntunarmál í samfélaginu eða á milli manna detta 

fæstum í hug fangar. Þegar við hugsum um fanga gerum við það sjaldnast í 

tengslum við menntun, heldur afbrot og fangelsi. Í huga flestra eru fangar sá 

hópur sem almenningur vill lítið vita af og það eina sem máli skiptir er að 

okkur standi ekki ógn af þeim. Fangelsun manna er samfélagslegt úrræði sem 

gripið er til þegar einstaklingur brýtur lög, ógnar jafnvægi og góðri reglu 

borgaranna. En hafa ber í huga að þessir einstaklingar koma aftur út í 

samfélagið fyrr eða síðar og oft með lítið sjálfstraust og litlar eða engar bjargir 

til að fóta sig að nýju í þjóðfélaginu. 

 

Menntun er eitt af fáum tækjum sem við höfum upp á að bjóða í fangelsum 

okkar hér á Íslandi sem flokka mætti sem betrun. Menntun á að standa okkur 

öllum til boða þar sem mikil áhersla er lögð á margvíslega menntun í 

samfélaginu, þar sem stöðugar breytingar og endurnýjun þekkingar á sér stað. 

Fangar eru þar engin undantekning þar sem þeir eru og verða alltaf hluti af 

þjóðfélaginu. 

 

Markmið rannsóknarinnar er að fá upplýsingar um þann ávinning sem getur 

hlotist af menntun í fangelsum; fá innsýn í viðhorf fanganna til menntunar, 

hverjar þeir telji vera helstu hindranir og hvort þeir telji að nám innan 

fangelsisins hafi skilað þeim einhverju. Og ef svo væri, hverju þeir telji það 

hafa skilað sér. Markmiðið er einnig að skoða þá þætti er hafa áhrif á nám 

fanganna sem og þær hindranir sem þeir telja sig verða fyrir í náminu. Það má 

því segja að meginmarkmiðið sé að fá fram viðhorf fanganna sjálfra til 

menntunarinnar og að ný þekking hljótist í kjölfarið þar sem ekki hefur verið 

framkvæmd sams konar rannsókn hér á landi fyrr. Í ljósi slíkra upplýsinga má 

gera sér vonir um að stjórnvöld endurskoði stefnu sína, komi fram tilefni til 

breytinga. 
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Ritgerð þessi er byggð á ítarlegum viðtölum við fimm fyrrum fanga sem 

stunduðu einhvers konar nám á meðan þeir sátu inni, í styttri eða lengri tíma, 

og einni vettvangsathugun á Litla-Hrauni. Auk þess sem ritgerðin byggir á 

fyrirliggjandi gögnum um sögulega þróun sem hefur átt sér stað í 

fangelsismálum á Íslandi. Til þess að koma í veg fyrir að hægt sé að bera 

kennsl á viðmælendur mína hef ég sleppt upplýsingum og breytt staðreyndum 

án þess þó að það skaði rannsóknina á nokkurn hátt. Viðmælendum mínum 

hef ég gefið gervinöfn sem ég nota í þessari rannsókn.  

 

Áhugi minn á þessum málaflokki kviknaði þegar ég skrifaði BA-ritgerð mína í 

félagsfræði árið 2002 um hlutdeild kvenna í afbrotum. Eftir námið fór ég í 

kennsluréttindanám og í framhaldi af því starfaði ég sem 

framhaldsskólakennari. Þar þróaði ég svo áfanga í afbrotafræði sem ég kenndi 

í tvö og hálft ár og því var ekki aftur snúið. Mig langaði með MA-námi mínu í 

kennslufræði að samþætta þessar tvær greinar, þ.e. félagsfræðina og 

kennslufræðina og ákvað að reyna það með því að taka þverfaglegt 

viðfangsefni sem meistaraprófsverkefni. 

 

Ritgerðin skiptist í sex kafla og er byggð upp á eftirfarandi hátt: Að inngangi 

loknum mun ég fjalla um fræðilegt og sögulegt baksvið rannsóknarinnar þar 

sem ég mun gera grein fyrir ólíkum sjónarhornum á afbrot og refsingar. Þá 

verður fjallað um hugtök og kennsluaðferðir sem tengjast rannsókninni sem 

og öðrum rannsóknum sem gerðar hafa verið á þessum málaflokki. Því næst 

mun ég gera grein fyrir sögulegri þróun menntunar í fangelsum, bæði hér 

heima sem og í Danmörku. Þá verður fjallað um rannsóknir sem sýna fram á 

ávinning menntunar fyrir fangana og í kjölfarið verða 

rannsóknarspurningunum gerð skil. Því næst mun ég gera grein fyrir 

markmiði rannsóknarinnar og þeirri aðferðafræði sem ég notaði. Þá verða 

helstu niðurstöður raktar þar sem fyrst er gerð grein fyrir sameiginlegum 

einkennum viðmælenda minna. Þá mun ég segja frá umgjörð menntunarinnar 

og skoða í því samhengi kosti og galla þess kennslufyrirkomulags sem ríkir á 

Litla-Hrauni. Því næst mun ég skoða þær breytingar sem hafa átt sér stað í 

menntaumhverfi fangelsisins á Litla-Hrauni frá árinu 1978 og til dagsins í dag. 

Að því loknu verður gerð grein fyrir þeim hindrunum sem viðmælendur mínir 
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töldu að stæðu eða gætu staðið í vegi fyrir menntun sinni á meðan afplánun 

stendur. Síðan verður ávinningur menntunarinnar skoðaður og honum gerð 

skil. Í lok þess kafla mun ég svo gera grein fyrir vettvangsathugun minni á 

Litla-Hraun og tengja hana við fyrri niðurstöður. Í samantektar- og 

umræðukaflanum mun ég ræða helstu niðurstöður í ljósi þeirra fræða sem 

liggja rannsókninni til grundvallar. Að lokum mun ég svo draga ályktanir út 

frá niðurstöðum og setja fram hugmyndir að nýjum áherslum er lúta að 

menntun í fangelsum og gætu hugsanlega nýst til frekari stefnumörkunar í 

þessum málaflokki. 
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2. Fræðilegt og sögulegt baksvið rannsóknarinnar  

2.1 Ólík sjónarhorn á afbrot og refsingar 

Til eru ólík sjónarhorn eða skólar innan afbrotafræðinnar á afbrot og refsingar. 

Þessi sjónarhorn endurspegla þá umræðu sem hefur skapast í kringum 

fangelsismálin undanfarna áratugi og má segja að það hafi skipst á straumar 

og stefnur að því lútandi. Fyrst ber að nefna samstöðusjónarhornið (e. 

consensus view) sem hefur verið ráðandi í afbrotafræðinni alla síðustu öld. Þá 

hefur samskiptasjónarhornið (e. interactionist view) einnig verið til staðar alla 

öldina, en styrkst í sessi á síðustu áratugum. Að lokum er átakasjónarhornið 

(e. conflict view) sem var mjög áberandi á sjöunda og áttunda áratug síðustu 

aldar (Sjá t.d. Ritzer, 2000). Innan hvers skóla er að finna mismunandi afstöðu 

og verður hér fjallað um kenningar innan samstöðusjónarhornsins og farið 

ítarlega í þær þar sem þær tengjast með beinum hætti umræðunni sem fram fer 

í rannsókninni um hvort líta beri á fangelsisvistina sem refsingu eða hvort 

reyna beri að betra einstaklinginn sem tekur út refsingu í fangelsinu. Einnig 

verður fjallað um hvernig þessar ólíku afstöður fara saman. Kenningum innan 

samskiptasjónarhornsins og átakasjónarhornsins verða lítillega gerð skil.  

2.1.1 Samstöðusjónarhornið  
Samstöðusjónarhornið á rætur að rekja til samvirkniskólans í félagsfræði og 

gengur út frá þeirri meginhugsun að allir hlutar samfélagsins vinni 

sameiginlega að því að uppfylla þarfir heildarinnar. Í samhæfðu samfélagi 

ríkir stöðugleiki þar sem þegnarnir eru í megindráttum sammála um helstu 

viðmið og gildi sem þar ríkja (Sjá t.d. Hagan, 1985). Samkvæmt Helga 

Gunnlaugssyni (2000) er hægt að skoða refsilögin í anda þessa sjónarhorns. 

Samkvæmt samstöðusjónarhorninu endurspegla hegningarlögin 

grundvallargildi samfélagsins og þegnarnir eru flestir sammála um réttmæti 

þeirra. Afbrot er því atferli sem brýtur í bága við refsilögin og einnig atferli 

sem er andstætt þegnum samfélagsins og hagsmunum þess.  

Markmið refsilaga er í fyrsta lagi að tilgreina hvaða atferli er 
refsivert, í öðru lagi að koma í veg fyrir tjón sem hlýst af 
afbrotum og í þriðja lagi að skýrgreina viðurlög við brotum á 
refsilögunum. Refsilögin fela því í sér félagslegt taumhald og ef 
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þeim er fylgt ríkir réttarregla sem kemur öllum til góða (Helgi 
Gunnlaugsson, 2000, bls. 14).  

 

Samstöðusjónarhornið skiptist svo aftur í tvö sjónarhorn: klassíska skólann (e. 

classical/choice theories) og pósitífska skólann (e. positivist theories).  

2.1.2 Samstöðusjónarhornið: Klassíski skólinn 
Klassíski skólinn á rætur sínar að rekja til skrifa kennismiða 

upplýsingastefnunnar um miðja 18. öld og gekk m.a. út á það að einstaklingar 

hefðu frjálsan vilja og gætu því valið að halda sig innan laganna eða ekki og 

því yrði refsingin fyrir brotið að vera meiri en sú ánægja sem hlaust af því að 

fremja afbrotið. Upphaf klassíska skólans er venjulega rekið til mikils 

áhrifavalds innan þessarar stefnu, Cesare Beccaria, og verks hans Of Crimes 

and Punishment sem er frá árinu 1764. Bókin segir frá réttarfari í Evrópu og 

sýn höfundar á það kerfi. Hann taldi mikið óöryggi ríkja, réttarkerfið væri ekki 

samkvæmt sjálfu sér og að það væri duttlungafullt. Beccaria taldi að mikil 

ringulreið ríkti, harðar refsingar væru viðhafðar fyrir smávægileg brot en litlar 

refsingar við alvarlegri brot, mútur væru algengar og dómarar dæmdu af eigin 

geðþótta. Hann vildi koma á eðlilegu jafnvægi milli brotanna og refsinganna, 

allir áttu að vera jafnir fyrir lögunum. 

 

Beccaria taldi, eins og svo margir aðrir á þessum tíma, að gjörðir mannsins 

væru byggðar bæði á frjálsum vilja og nauðhyggju og lagði því áherslu á 

réttindi ríkisstjórna til þess að refsa brotamönnum vegna samningsskyldu við 

borgarana, en ekki að refsa til þess að passa upp á eigin hagsmuni. Refsingin 

yrði að vera mynduð af samfelldum og upplýstum lagasetningum og 

fangelsisvist yrði að leysa af hólmi pyntingar og dauðarefsingar sem almennt 

refsingarform. Ástæða þess að hann gagnrýndi að pyntingar væru notaðar var 

sú að hann taldi að hinn veiki, saklausi einstaklingur myndi játa strax ef hann 

væri pyntaður en hinn harðsvífni, sterki og seki brotamaður myndi játa seint 

og jafnvel aldrei. Pyntingar þjónuðu því engum tilgangi. Hann taldi einnig að 

refsingin yrði að passa við glæpinn, hún yrði að vera skjót og ákveðin og 

lengdin yrði að endurspegla alvarleika brotsins og þann félagslega skaða sem 

hlaust af brotinu.  
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Áður en Beccaria kom fram með sínar hugmyndir um breytingar, reyndi hann 

að greina hvers konar mannverur við værum, þ.e. hvert væri eðli mannsins. 

Hann sagði að maðurinn væri frjáls vera, hann gæti því valið löglega leið og 

ólögleiða leið. Einnig að maðurinn væri skynsemisvera sem þekkir muninn á 

réttu og röngu, löglegu og ólöglegu. Beccaria vildi meina að maðurinn veldi 

ávallt það sem kæmi sér best fyrir hann, maðurinn væri eiginhagsmunavera í 

eðli sínu. Hann taldi að einstaklingurinn fremdi glæpi ef það kæmi sér 

persónulega vel fyrir hann og því myndi hann vega og meta kostnaðinn, þ.e. 

frelsissviptinguna og sársaukann, við glæpinn eða gróðann, vellíðanina o.s.frv. 

við að fremja glæpinn. Ef þetta kæmi vel út fyrir hann myndi hann fremja 

glæpinn, jafnvel þótt það væri á kostnað annarra (Beirne og Messerschmidt, 

1995). 

 

Beccaria taldi að samfélagið gæti brugðist við einstaklingshyggju mannsins 

hvað varðar afbrot, með því að hafa jafnvægi milli afbrota og refsinga. 

Refsingin yrði því að vera heldur þyngri en afbrotið. Því yrði að vera meiri 

sársauki sem hlytist af refsingunni en ánægja eða gróði sem fengist út úr 

afbrotinu. Ef refsingin er minni en hagnaðurinn þá borgar glæpurinn sig. Að 

mati Beccaria er ónauðsynlegt að hafa refsinguna miklu harðari en brotið og 

hann taldi að slíkt gæti skapað ójafnvægi. Hann taldi að leggja ætti meiri 

áherslu á að fæla borgarana frá því að fremja glæpi, frekar en að hugsa of 

mikið um refsinguna sem slíka. Slíkt væri ódýrara og betra fyrir alla, ríkið og 

einstaklinga (Beirne og Messerschmidt, 1995). 

 

Annar þekktur kennismiður og samtímamaður Beccaria sem skrifaði í anda 

klassíska skólans var Jeremy Bentham. Í kenningu sinni um refsingar, sem eru 

útlistaðar í bók hans On Introduction to the Principles of Morals and 

Legislation, segir Bentham að glæpamenn og tilvonandi glæpamenn reikni út 

hagnaðinn sem muni hljótast af brotinu áður en þeir ákveða að láta til skarar 

skríða. Hagnaðurinn er því settur í samhengi við refsinguna sem hlýst af 

brotinu. Ef brotamennirnir telja að hagnaðurinn sé meiri en refsingin reynist 

hún hagkvæm og þeir ákveða eftir mikla umhugsun og útreikning að fremja 

brotið en ef þeir telja að hagnaðurinn sé enginn verður brotið ekki framið 

(Beirne og Messerschmidt, 1995). 
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Þeir sem aðhyllast kenningar klassíska skólans ganga út frá því að 

einstaklingurinn sé frjáls og skynsamur, hann hefur frjálst val og getur verið 

heiðvirður borgari eða gerst glæpamaður. Ef einstaklingurinn fremur afbrot er 

það hans val og samfélagið verður að bregðast við með því að refsa honum. 

Refsilögin verða því að vera útfærð á þann hátt að þau fái einstaklinginn til 

þess að hugsa sig tvisvar um áður en hann brýtur af sér. Ef brotum í 

samfélaginu fjölgar, bendir það til þess að fælingarmáttur réttarkerfisins sé 

ekki nægilegur og því verður refsikerfið að viðhafa harðari refsingar. Þeir sem 

aðhyllast kenningar klassíska skólans leggja áherslu á fælingarmátt refsinga, 

þ.e. að refsingin verði einstaklingnum sem braut af sér sársaukameiri en það 

sem hann fékk út úr lögbrotinu. Það verður að viðhafa harðar refsingar til þess 

að fæla einstaklinga frá lögbrotum. 

2.1.3 Samstöðusjónarhornið: Pósitífski skólinn 
Pósitífski skólinn sem kom fram á 19. öld byggir á þeirri forsendu að hegðun 

einstaklinga sé háð margvíslegum þáttum sem þeir hafi oft litla stjórn á. 

Samkvæmt pósitífismanum eru aðferðir náttúruvísinda útfærðar til að 

rannsaka ýmis öfl sem hafa áhrif á líf okkar (Morrison, 2000). Talið er að 

afbrotamenn og heiðvirðir borgarar séu í grundvallaratriðum ólíkir hvað þau 

öfl snertir sem móta atferli okkar. Þessi öfl geta verið líffræðileg eða 

sálfræðileg þar sem erfðir, greind og persónuleiki eru álitnir mikilvægir 

áhrifaþættir. Helgi Gunnlaugsson (2000) talar í þessu samhengi um að „sumir 

afbrotafræðingar leggi meiri áherslu á að rannsaka áhrif hins félagslega 

umhverfis og greina í því samhengi tengsl afbrota í samfélaginu við ýmsar 

þjóðfélags- og lýðfræðilegar breytur meðan aðrir leggja meiri áherslu á tengsl 

einstaklings við fjölskyldu, jafnaldra og frammistöðu í skóla.“ (Helgi 

Gunnlaugsson, 2000, bls. 15).  

 

 

Pósitífisminn er yfirgripsmikill í afbrotafræði og andsvar við klassískum 

kenningum. Þeir sem aðhyllast pósitífiskar kenningar telja að afbrot séu 

raunveruleg fyrirbæri sem eigi sér náttúrulegar skýringar og orsakir. Þetta eru 

þættir sem stýra nærri öllu atferli okkar og allt eru þetta þættir sem hægt er að 
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mæla með áþreifanlegum hætti og fyrst svo er getum við séð hvað leiðir til 

afbrota og jafnvel unnið fyrirbyggjandi starf gegn afbrotum. Þetta sjónarhorn 

leggur áherslu á að það er grundvallarmunur á þeim sem brjóta af sér og þeim 

sem gera það ekki. Viðbrögð samfélagsins eða refsingin á að markast af þeim 

sem fremur afbrotið og reyna að betrumbæta viðkomandi einstakling. 

Sérfræðingar eiga að meta ástand afbrotamannsins, hann er ekki fyllilega 

ábyrgur gjörða sinna og hegðar sér svona vegna þess að hann getur ekki 

annað. Það er ákveðin mannúðarhyggja í þessu, einstaklingur sem er heill á 

geði og frjáls fremur ekki afbrot. Það er eitthvað að honum sem á sér 

félagslegar eða sálfræðilegar eða líffræðilegar skýringar. Viðbrögð við 

greiningunni verða því að vera rétt. Það er ekki sama hvernig greiningin er því 

mismunandi aðilar sinna mismunandi þáttum (sjá t.d. Barlow, 1993; Maquire 

og Radosh, 1999). 

 

Sá kennismiður sem oftast er nefndur samhliða umræðunni um upphaf 

pósitífska skólans er Cesare Lombroso. Hugmyndir og kenningar hans gengu 

út á að afbrotamenn væru líffræðilega öðruvísi en hinn heiðvirði borgari; þeir 

fæddust afbrotamenn og hægt væri að finna út hverjir þetta væru því að hann 

taldi að þeir hefðu ákveðin sameiginleg útlitseinkenni. Lombroso sá 

glæpamenn sem einhvers konar frummenn, þeir voru nokkurs konar afturför 

til frumstiga eða „atavisma“ í þróun mannsins. Helsta verk Lombroso, 

Criminal Man, byggði að mestu á hugtakinu „atavism“ eða áavísi sem eins og 

fjallað var um hér að ofan gengur út á að glæpamenn séu líffræðilega 

stökkbreyttir eða vanþróaðir frá fyrri tíð. Þessi staðreynd gerði ráð fyrir því að 

glæpamenn væru ósiðmenntaðir og að hegðun þeirra væri mjög hneigð til 

árásar. Samkvæmt þessari kenningu leitaði Lombroso eftir ákveðnum 

einkennum sem áttu að vera til staðar hjá þessum einstaklingum. Þau voru 

meðal annars dökkt hörund, lítil hauskúpa, mikið hár og ummerki 

fæðingarbletts eða húðflúrs (Hagan, 1985; Smart, 1999). 

 

Pósitífski skólinn gengur því út frá því að atferli einstaklingsins sé skilyrt og 

að einstaklingurinn sé ekki fullkomlega sjálfráður gjörða sinna. Þau öfl sem 

geta stýrt honum geta verið líffræðilegs, sálfræðilegs eða félagslegs eðlis. Það 

getur því verið margt sem hefur áhrif á einstaklinginn og jafnvel þvingar hann 
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til þess að brjóta af sér. Þess vegna þarf að koma til móts við brotamanninn 

með refsingunni og miða refsinguna við hann (Beirne og Messerschmidt, 

1995; Conklin, 1995). Það sem er líkt með þessum tveimur skólum, klassíska 

skólanum og pósitífska skólanum, eru samstöðurætur þeirra. Báðar 

kenningarnar eru innan samstöðusjónarhornsins og skólarnir telja báðir að 

refsilögin verði að vera hafin yfir allan vafa og þau eigi að endurspegla hag og 

vilja allra jafnt.  

2.1.4 Samskiptasjónarhornið 
Samskiptasjónarhornið (e. interactionist view) er svo annað sjónarhornið 

innan afbrotafræðinnar. Sjónarhornið skiptist niður í nokkrar stefnur og mun 

ég gera grein fyrir þeim helstu í tengslum við viðfangsefni mitt. 

 

Í fyrsta lagi eru það félagsnámsskýringar (e. social learning theories) sem 

gera ráð fyrir því að afbrotahegðan sé lært atferli í nánum samskiptum við 

þann hóp sem einstaklingurinn er í mestum samskiptum við. Þetta sjónarhorn 

spyr spurninga eins og hvernig menn læri að fremja afbrot og hverja 

einstaklingurinn umgengst. Kenningar um ólík félagstengsl (e. differential 

assosiation) eru einn þáttur í félagsmótunarkenningum og má rekja til Edwin 

Sutherland, sem hann kynnti til sögunnar í verki sínu frá árinu 1939, 

Principles of criminology. Þar setur hann fram níu grundvallaratriði sem 

einkenna þróun glæpahneigðar. Útgangspunktur hans var sá að glæpsamleg 

hegðun væri lærð eins og öll önnur hegðan innan þess persónulega hóps sem 

einstaklingurinn hefur gagnkvæm samskipti við. Þetta leiði því til þess að 

glæpsamleg hegðan sé manninum ekki líffræðilega eðlislæg. Sutherland segir 

enn fremur að glæpsamleg hegðan sé lærð í gegnum leiðbeiningar um 

tæknileg atriði er varða glæpinn og þann hvata sem rekur fólk áfram við 

verknaðinn. Þessi gildi eru lærð út frá þeirri skilgreiningu sem segir til um það 

hvort lögin séu túlkuð hagstæð eða óhagstæð þeim sem fremja glæpinn. Í 

grundvallaratriðum gengur kenningin um ólík félagstengsl út frá því að 

einstaklingar verða að glæpamönnum þegar skilgreiningin á lögunum verður 

óhagstæð brotamanninum en hagstæð lögunum, og þegar að brotamynstrið fer 

að verða algengara en hið hefðbundna lífsmynstur (Barlow, 1993; Sutherland, 

1947). 
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Í öðru lagi eru kenningar um stimplun (e. labeling theories). Með þeim er 

skoðað af hverju við skilgreinum ákveðið atferli sem afbrot og önnur ekki. 

Afbrot verða samkvæmt þessum kenningum ekki afbrot fyrr en hópar eða 

einstaklingar skilgreina tiltekna hegðun sem afbrot. Þeir sem aðhyllast þessar 

kenningar skoða einnig hver áhrif stimplunarinnar séu á brotamanninn sjálfan.  

 

Í þriðja lagi eru kenningar um félagslegt taumhald (e. social bond theories) 

sem beina sjónum að því hvar einstaklingurinn er staddur í tengslum við sína 

nánustu. Þeir skoða tengsl einstaklinganna við sína nánustu og segja að 

ástæður þess að við stundum ekki afbrot megi finna í góðum eða eðlilegum 

tengslum okkar við hinar ýmsu stofnanir samfélagsins, svo sem fjölskyldu, 

skóla og jafningja. Lítil tengsl við þessar stofnanir auka líkur á afbrotum 

(Conrad og Schneider, 1992; Maquire og Radosh, 1999).  

2.1.5 Átakasjónarhornið 
Átakasjónarhornið gerir ráð fyrir því að samfélagið sé samsett úr ólíkum 

þjóðfélagshópum sem hafi andstæðra hagsmuna að gæta og út frá því eigi sér 

sífellt stað átök um takmörkuð gæði. Samkvæmt þessu sjónarhorni eru 

ákveðnir hópar ráðandi í samfélaginu og refsilögin endurspegla oft hagsmuni 

og siðferði þessara hópa en ekki samfélagsins alls. Skilgreiningar á afbrotum 

og framkvæmd laganna ræðst af pólitík og er tæki þeirra sem eru valdameiri 

og efnaðri. Þeir sem aðhyllast átakakenningar efast þar af leiðandi um að 

refsilögin þjóni hagsmunum allra í samfélaginu (Ritzer, 2000).  

 

2.2 Menntun í fangelsum – hugtök, rök, hindranir og 
kennsluaðferðir 

Gerð var rannsókn á vegum Evrópuráðsins um menntun í fangelsum. Í þeirri 

rannsókn var hugtakið kennsla skilgreint mjög vítt og átti þar við um hvers 

kyns kennslu innan fangelsisstofnunarinnar; með bréfaskriftum, á bókasafni 

(þjónustu safnsins), starfsþjálfun, þátttöku í menningaratburðum og íþróttum, 

jafnt félagslega kennslu sem sálfræðilega. Verknámið féll líka undir 

kennsluhugtakið innan fangelsisins. Hugtakið kennsla var einnig skilgreint og 
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notað utan fangelsisstofnunarinnar og átti þá við framhaldsskóla, háskóla og 

starfsþjálfun. Einnig voru allar ráðstafanir sem gerðar voru til að hvetja fanga 

til menntunar í fangelsinu svo og að halda henni áfram þegar þeir koma út í 

samfélagið teknar með inn í skilgreininguna á kennsluhugtakinu (Council of 

Europe, 1990). 

 

Sú almenna spurning vaknar oft á tíðum um hvernig réttlæta megi kennslu í 

fangelsum. Til þess að getað svarað þeirri spurningu verða stjórnvöld að gera 

upp við sig hvora leiðina þau ætli að fara hvað stefnumörkun á sviði refsinga 

eða betrunar varðar. Á fangelsisvistin að vera betrun eða á hún að vera 

refsing? Eins og fram kemur í umfjöllun hér að ofan um stefnur og strauma í 

viðhorfum til refsinga, ganga þeir sem aðhyllast kenningar klassíska skólans 

út frá því að einstaklingurinn velji að vera heiðvirður borgari eða glæpamaður. 

Því verði að leggja áherslu á fælingarmátt refsinga á þann hátt að refsingin 

verði sársaukameiri og harðari en það sem brotamaðurinn fékk út úr því að 

brjóta lögin. Þeir sem svo aðhyllast kenningar pósitífska skólans ganga út frá 

því að einstaklingnum sem fremur afbrotið sé ekki fullkomlega sjálfrátt. Það 

séu utanaðkomandi öfl sem stýri honum sem geti verið líffræðilegs, 

sálfræðilegs eða félagslegs eðlis. Þeir telja að það sé margt sem hafi áhrif á 

einstaklinginn og jafnvel þvingi hann til þess að brjóta af sér og í ljósi þess 

verði að koma til móts við brotamanninn með refsingunni og miða refsinguna 

við einstaklinginn. Reyna eigi að betrumbæta þessa einstaklinga; sérfræðingar 

eigi að meta ástand brotamannsins því hann sé ekki fyllilega ábyrgur gjörða 

sinna (Sjá t.d. Beirne og Messerschmidt, 1995; Maquire og Radosh, 1999). 

Eins og sést hér verður að skoða hvora leiðina stjórnvöld ætli sér að feta eða 

með hvaða hætti þau ætli sér að samþætta þessi sjónarhorn ef það sé ætlunin. 

 

Eins og fram kemur í skýrslu Evrópuráðsins (1990) um réttlætingar á menntun 

í fangelsum er frelsissvipting óeðlilegt ástand fyrir einstaklinginn og truflandi 

fyrir persónuleikann á marga vegu. Menntun hefur því, á meðal annarra þátta, 

burði til þess að gera fangelsunina eðlilegri og gæti því takmarkað þá skemmd 

sem fólk verður fyrir í fangelsum. Rökin eru í öðru lagi byggð á réttlæti því 

mjög hátt hlutfall fanga hefur takmarkaða sem og neikvæða fyrri 

menntunarlega reynslu. Þau eru því byggð á grunninum um jöfn tækifæri og 
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því eiga fangarnir rétt á sérstökum stuðningi varðandi menntun. Að lokum má 

svo færa rök fyrir því að menntunin sem slík hafi endurhæfandi gildi fyrir 

fangana. Þeir einstaklingar sem vilja snúa við blaðinu og bæta sig geta fengið 

hvatningu til þess í gegnum menntunina. 

 

Markmiðið með menntun í fangelsum ætti því samkvæmt skýrslu 

Evrópuráðsins (1990) að vera það sama og í kennslu fullorðinna (e. adult 

education); það ætti að greiða fyrir réttinum til að læra sem allar manneskjur 

hafa og sem er svo aftur lykillinn að þróun mannsins. Kennsla eða menntun í 

fangelsum er líka oft séð eins og endurfélagsmótun (e. resocialisation) sem 

getur vakið upp jákvæð markmið hjá nemandanum og gert honum grein fyrir 

nýjum möguleikum sem getur svo aftur leitt til þess að fangarnir velja að 

verða fráhverfir glæpum. 

 

Framlag menntunar og menntunarleg virkni hjálpa fólki, sem afplánar dóm og 

situr inni í fangelsi, að slappa af, losa sig við streitu, tjá sig og þróa með sér 

andlega og líkamlega hæfileika. Góð menntun og kennsla endurspeglast aftur í 

nemandanum í formi jákvæðra eiginleika og markmiða. Menntunin og 

kennslan hjálpar föngunum til þess að líða meira eins og manneskjur og tengir 

þá við samfélagið utan fangelsisins. Afleiðingarnar eru þær að fangelsisvistin 

verður þolanlegri og neikvæð áhrif á persónuleikann verða takmörkuð. Hafa 

ber þó í huga að menntun hefur aðeins áhrif ef hún er numin af fúsum og 

frjálsum vilja, og menntunina verður að setja undir sama hatt og vinnu innan 

fangelsanna. Hún verður að vera metin á sömu forsendum og vinnan 

(European prison rules nr. 78/1987). Eins og segir í lögum um fullnustu 

refsinga nr. 49/2005, í 19. gr. um nám og starfsþjálfun:  

Fangi skal 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 kemur í stað vinnuskyldu. 
Hver kennslustund jafngildir einni klukkustund í vinnu. Stundi 
fangi ekki nám með eðlilegum hætti getur skólameistari, að 
höfðu samráði við forstöðumann, ákveðið að víkja fanga úr námi. 
Fangelsi útvegar og greiðir fyrir kennslubækur vegna náms í 
fangelsi og eru þær eign fangelsis. 
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Í þessari umræddu skýrslu Evrópuráðsins (1990) er talað um hversu erfitt 

fangaverðir og annað starfsfólk fangelsisins geti gert föngunum fyrir að stunda 

námið. Starfsfólkið fær jafnvel enga menntun sjálft og því spyr það sig hvers 

vegna fangarnir eigi því að eiga kost á að stunda nám. Fordómar geta spilað 

stórt hlutverk í að hindra menntun sem og léleg sjálfsmynd og sjálfstraust 

fangavarða og annars starfsfólks. Leiðirnar til úrbóta eru að bæta sjálfsímynd 

fangavarða og annarra starfsmanna fangelsanna, bjóða þeim upp á menntun 

sem og endurmenntun sem eykur þá aftur líkurnar á því að starfsmennirnir 

verði jákvæðir í garð menntunar fanganna. 

 

Enn fremur segir í skýrslu Evrópuráðsins að þeir sem kenna föngum verði að 

líta á þá sem fullorðna einstaklinga og taka á kennslunni samkvæmt því, eða 

eins og í fullorðinsfræðslu. Það verður að koma fram við fangann eins og 

ábyrgðarfullan einstakling sem hefur valið að mennta sig. Með öðrum orðum 

verður að setja hina glæpsamlegu hegðun fangans til hliðar sem og fortíð hans 

svo eðlileg framför og samskipti geti átt sér stað í fullorðinsfræðslunni, eins 

og úti í hinu venjulega samfélagi. Grundvallaratriði kennslunnar er að hún sé 

byggð á þörfum einstaklingsins eða fangans. Þegar farið er að meta hvað eigi 

að kenna verður að hafa í huga að hátt prósentuhlutfall fanga er ólánsfólk með 

ýmsa misheppnaða reynslu á bakinu. Þessir fangar hafa litla eða enga starfs- 

eða verkreynslu að baki. Þeir hafa oft lélega sjálfsímynd og litla 

þátttökuhæfileika, þeir sjá sjálfa sig sem fallista í skóla og mörgum þeirra 

finnst eins og menntun hafi ekkert að bjóða þeim. Margir þeirra eiga einnig 

við lestrar- og skriftarörðugleika að stríða. Vegna þessara atriða sem komu 

fram hér fyrir ofan um erfiðleika og félagslegan bakgrunn þessara fanga og 

nemenda, er mikilvægara en ella fyrir kennarann að hverfa frá hinu 

hefðbundna verklagi fangelsisins og viðhorfi til þess – og í rauninni að hverfa 

frá mörgum af hinum hefðbundnu hugmyndum sem lúta að skólakerfinu.  

 

Til þess svo að fá fangana til að fara í skóla verður, eins og fyrr segir, í fyrsta 

lagi að líta sömu augum á námið og vinnu fanga, þ.e. að borga þeim sömu 

laun fyrir að vera í skóla og að vinna. Þetta hefur verið sett í lög (sjá European 

prison rules nr. 78/1987 og lög um fullnustu refsinga nr. 49/2005 í 19. gr.). 

Hvað kennarann og viðhorf yfirvalda og starfsfólks fangelsisins varðar skiptir 
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það miklu máli að menntun sé gert jafnt hátt undir höfði og annarri vinnu 

fanga í fangelsinu og að menntunin sé hluti af innra og ytra kerfi fangelsisins. 

 

2.3 Söguleg þróun menntunar í fangelsum í Danmörku 
og á Íslandi  

Hinum hefðbundna norræna glæpamanni er hægt að lýsa sem karlmanni yfir 

þrítugu sem hefur hætt mjög snemma í skóla, hefur mjög litla reynslu af 

vinnumarkaðinum og á í mörgum tilfellum við viðvarandi 

misnotkunarvandamál að stríða. Samkvæmt skýrslu Norræna ráðherraráðsins 

(2005) eru ofbeldismenn ráðandi flokkur og munu vera það áfram. Annar 

flokkurinn, ,,einu sinni og aldrei aftur“, samanstendur af föngum sem hafa 

yfirleitt hefðbundinn bakgrunn, og eru dæmdir fyrir glæpi sem eru frekar 

alvarlegs eðlis en eru ekki síafbrotamenn. Þriðji flokkurinn er frekar almennur 

og samanstendur af meðlimum þekktra glæpagengja og einstaklinga sem hafa 

tekið þátt í skipulögðum glæpum. 

 

Ef fangar eiga að fá menntun og þjálfun á sama stigi og aðrir í samfélaginu er 

það frumskilyrði að þessi réttur sé greinilega settur fram í löggjöfinni. 

Stjórnvöld á öllum Norðurlöndunum eru miklir málsvarar símenntunar  

(e. lifelong learning) og vilja auka hæfni fullorðinna, en samkvæmt þessari 

rannsókn er slíkt hið sama ekki uppi á teningnum þegar réttindi fanga til 

menntunar og fræðslu ber á góma. Mikil áhersla er lögð á það í 

Evrópulöndunum að tryggja það að ungt fólk og fullorðnir fái þá þekkingu og 

hæfni sem þeir þurfa til að takast á við ný atvinnutækifæri í samfélagi sem 

stöðugt breytist. Það er ljóst að án þessarar þekkingar og hæfni væri fólk 

útilokað frá hefðbundnu menntakerfi og vinnumarkaði. Þetta er staða 

fanganna og eina leiðin út er að stjórnvöld sjái hag sinn í því að mennta og 

þjálfa þá. 

 

Samkvæmt þessari sömu skýrslu Norræna ráðherraráðsins (2005) segir að 

kennsla í fangelsum og þjálfun verði að endurspegla hið hefðbundna 

menntakerfi. Í ljósi mannúðar, réttarins til menntunar og endurhæfingar ætti 
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að skilgreina menntun og þjálfun í fangelsum á mjög víðan hátt. Það verður að 

líta á góða fangelsismenntun og þjálfun sem fjárfestingu í vörnum gegn 

glæpum, í þeim skilningi að fleiri fangar munu halda áfram á menntabrautinni 

og finna sér vinnu eftir að þeim er sleppt út. 

 

Í Danmörku er löng hefð fyrir menntun fanga. Á síðari hluta 19. aldar eða um 

1850 var boðið upp á kennslu í fangelsum fyrir unga afbrotamenn yfir 

veturinn eða hálft árið en hinn hluti ársins var notaður til garðyrkju. Dönsku 

afbrotalögin, sem komu til framkvæmda árið 1866, gerðu ráð fyrir því að 

notaðar væru tvenns konar frelsissviptingar, þekktar sem hegningarhúsið og 

betrunarhúsið. Betrunarhúsið var nokkurs konar heimavistaraðstaða á meðan 

hegningarhúsið var fangelsi með klefum. Menntun í fangelsum byrjaði í 

hegningarhúsinu, þar sem kennararnir voru starfsmenn stofnunarinnar. 

Skipulögð menntun í fangelsum fór á nýtt stig þann 15. apríl árið 1930 þegar 

almennu dönsku hegningarlögin (e. civil criminal code) voru tekin upp en 

fyrir tilstilli þeirra var ungmennabetrunarhús stofnað árið 1933. 

Undirliggjandi ástæðan fyrir stofnuninni var að byggja upp meðferðarkerfi 

fyrir unga afbrotamenn á aldrinum 15-21 árs. Markmiðið var að ungmennin 

fengju ráðgjöf, fræðslu og leiðbeiningar og þau áttu ekki síst að fá 

verknámsþjálfun og kennslufræðilega þjálfun í þeim tilgangi að verða 

löghlýðnir borgarar. Í ungmennabetrunarhúsinu var menntun skyldubundin 

þar sem kennd var danska, stærðfræði og skrift. Markmiðið með kennslunni 

var m.a. að auka sjálfstraust og sjálfsmynd sem og að auka við almenna 

menntun þessara ungmenna sem þarna voru vistuð.  

 

Eftir seinni heimsstyrjöldina var farið að byggja mikið af nýjum, opnum 

fangelsum. Þessi fangelsi voru dreifð um landið og hýstu meirihluta dæmdra 

fanga. Kosturinn við að hafa opin fangelsi í ljósi stefnunnar var að fangarnir 

gátu nýtt sér menntunar- og verknámstækifærin sem fyrir voru í samfélaginu í 

mun meira mæli en áður var hægt (Nordic Council of Ministers, 2005). 

 

Ekki voru þó til neinar almennar samþykktar reglugerðir um menntun í 

fangelsum fyrr en árið 1952. Þá var sett í reglur að allir fangar undir þrítugu 

væru skyldugir til þess að taka þátt í grunnmenntun og eins gerðu reglurnar 
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ráð fyrir því að annars konar menntun væri einnig í boði sem og stutt 

námskeið. Það var svo ekki fyrr en hópur hafði verið skipaður af stjórnvöldum 

til þess að gera úttekt á menntunarmálum í fangelsum að skrið komst á 

umræður og stefnumótun í þessum málaflokki. Hópurinn taldi að menntun 

ætti að vera í boði allt árið um kring sem fullt nám og að hún skyldi standa 

jafnfætis öðru í fangelsinu sem og að afnema skyldi menntun sem þvingun. 

Helstu uppástungur voru þær að menntun í fangelsum yrði að vera innlimuð 

inn í ríkismenntunarkerfið. Að einhverju leyti á þann hátt að fangarnir fengju 

að fara út úr fangelsinu og sækja sér menntun sem stæði til boða í samfélaginu 

og að menntunin væri einnig fyrir þá sem væru í lokuðum fangelsum. Fyrir 

fangana þýddi þetta að þeir gætu byrjað að skipuleggja strax í gæsluvarðhaldi 

hvernig þeir gætu notað fangelsisvistina og að þeir hefðu þá aðgang að mun 

fleiri menntunarmöguleikum en áður. Uppástungurnar gerðu einnig ráð fyrir 

því að taka þyrfti tillit til áhugasviðs fangans í menntun. Þetta kallast 

Skadhauge plan og hafði áhrif á hinum Norðurlöndunum sem og í Evrópu á 

þessum tíma, þ.e. á sjöunda og áttunda áratugnum. 

 

AUF-skýrslan (e. arbejde, undervisning og fritid) sem birt var árið 1986 

beindi athyglinni að kerfisgöllum í dönsku fangelsiskerfi varðandi menntun og 

aðra starfsemi fyrir fanga. Í henni kom m.a. fram að það þyrfti að gera 

menntun jafn hátt undir höfði og vinnu í fangelsum, sem var svo sett inn í 

evrópsku fangelsislögin árið 1987. Vorið 2002 var síðan önnur skýrsla um 

sama málefni unnin á vegum fangelsa og reynslulausnaþjónustunnar (e. 

prisons og probation service), þar sem gerð var úttekt á þessum málefnum og 

komist var m.a. að þeirri niðurstöðu að meiri samþætting þyrfti að vera milli 

vinnu, menntunar og meðferðar (Nordic Council of Ministers, 2005).  

 

Löng hefð hefur verið fyrir samvinnu milli menntunar í fangelsum og 

opinbera menntakerfisins og þess vegna eru tengsl þar á milli í 

menntamálaráðuneytið. Í fjölda ára hafa danskir fangar sem sitja í dönskum 

fangelsum tekið sömu próf og fengið sömu gráður og aðrir hópar fullorðinna í 

samfélaginu. Þegar lög um fullorðinsfræðslu komu til framkvæmda árið 2000 

fengu fangelsis- og skilorðsþjónustan sína eigin stöðu á vegum 

Menntamálaráðuneytisins og því geta menntastofnanir, og þar á meðal 
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fangelsin og skilorðsþjónustan, boðið upp á almenna fullorðinsfræðslu 

(Nordic Council of Ministers, 2005). 

 

Menntun í fangelsum á Íslandi á sér ekki langa sögu og byrjaði sem 

tilraunaverkefni í fangelsinu á Litla-Hrauni á sjöunda áratugnum. Frá árinu 

1978 hefur öll kennsla á Litla-Hrauni verið skipulögð frá héraðsskólanum og 

svo síðar Fjölbrautaskólanum á Selfossi. Kennarar hafa því komið daglega frá 

Fjölbrautaskólanum og kennt á Litla-Hrauni. Fyrr á árum var plássleysi mikið 

á Litla-Hrauni og af þeim sökum var sumum föngum leyft að sækja tíma í 

skólanum sjálfum á Selfossi, þar til árið 1990 að komið var upp sérstakri 

kennsluaðstöðu í fangelsinu. Í sérstökum tilfellum er föngum leyft að sækja 

skóla utan fangelsisins til þess að nema það sem ekki er kennt í 

fangelsisskólanum. 

 

Í fangelsinu í Kópavogi hefur verið reglulegt skólahald frá árinu 1997, þar 

sem skólahaldinu er stjórnað frá Menntaskólanum í Kópavogi. Eins og fram 

kemur í íslensku fangelsislögunum nr. 48/1988, sem felld hafa verið úr gildi 

með lögum nr. 49/2005, eiga fangar rétt til menntunar og að veita má föngum 

dagsleyfi, svo framarlega sem þeir uppfylli ákveðin skilyrði, til þess að fara í 

skóla utan fangelsisins. Í sömu lögum kemur fram að fangar hafi rétt á borgun 

fyrir að vera í námi og að öll gögn eins og kennslubækur skuli vera greidd 

fyrir þá af fangelsinu. 

 

Eins og fram hefur komið eru tveir af framhaldsskólunum ábyrgir fyrir 

menntun í fangelsunum að Litla-Hrauni og í Kópavogi. Framkvæmdastjóri 

fangelsisskólanna sér um að skipuleggja með föngunum kennsluna og að velja 

nám sem hentar að teknu tilliti til getu, áhuga og hæfileika fanganna. Á Litla-

Hrauni hafa að meðaltali um 20% fanganna lokið einu eða fleiri prófum árið 

2001. Á Litla-Hrauni gefst föngum einnig kostur á að fara í annars konar nám 

en hið hefðbundna og má þar nefna 30 tonna skipstjórnarréttindin. Markmiðið 

með þessu námi er að búa fangana undir lífið utan múranna. Hafa verður í 

huga þegar skoðaðir eru menntunarmöguleikar í íslenskum fangelsum að á 

Íslandi eru fáir fangar sem gerir það að verkum að einstaklingsmiða verður 

námið og kennsluna (Nordic Council of Ministers, 2005). 
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2.4 Ávinningur menntunar í fangelsum 

Mikil fjölgun hefur orðið á föngum í Bandaríkjunum og réttarkerfið hefur 

einblínt á innilokun og refsingu án þess að taka endurhæfingu inn í myndina. 

Steuer og Smith (2003) gerðu rannsókn í þremur fylkjum Bandaríkjanna þar 

sem þau báru saman þátttakendur í betrunarmenntun (e. correctional 

education) og þá sem ekki tóku þátt í betrunarmenntuninni. Rannsóknin var 

gerð til þess að sýna fram á áhrif betrunarmenntunar á ítrekunartíðni. 

Niðurstaða þeirra sýndi fram á að betrunarmenntun skiptir máli varðandi 

ítrekunartíðni og endurkomur inn í fangelsin að því leyti að þeir sem tóku þátt 

í betrunarmenntuninni skiluðu sér síður aftur inn í fangelsin (Steuer og Smith, 

2003). 

 

Ítrekunartíðni hefur verið skilgreind á mismunandi vegu af þeim er móta 

stefnuna í refsivörslumálum og rannsakendum. Í mörgum samfélögum hafa 

stefnumótandi aðilar notað orðið ítrekunartíðni yfir það hlutfall fanga sem 

áður hafa tekið út refsingu. Við afbrotafræðilegar rannsóknir hefur 

ítrekunartíðni hins vegar verið skilgreind á annan hátt, þar sem markmiðið er 

að meta að hvaða marki refsingar hafa áhrif á hegðun í framtíðinni. 

Ítrekunartíðni er því skilgreind sem það hlutfall refsiþola tiltekins tímabils 

sem brýtur aftur af sér eftir að hafa lokið refsingu (Baumer, Helgi 

Gunnlaugsson, Kristrún Kristinsdóttir og Wright, 2000).  

 

Það eru til tvær undirstöðutegundir af betrunarmenntunarþjálfun. Í fyrsta lagi 

er það starfsþjálfun (e. vocational training) og í öðru lagi kunnáttuþjálfun (e. 

literacy development). Hin fyrri leggur áherslu á að afla sér hæfni sem er 

beinlínis hægt að yfirfæra á vinnustaðinn á meðan hið síðarnefnda er lauslega 

byggð á hefðbundnu kennslustofumódeli þar sem aðaláherslan er lögð á lestur 

og stærðfræðiþjálfun. Lochner og Moretti (2004) segja að rannsóknir sýni 

fram á að menntun í fangelsum eykur lestrar- og skriftarkunnáttu. Aukin 

menntunarþátttaka er yfirleitt tengd bættri afkomu sem er svo aftur tengd 

minni líkum á glæpum (Lochner og Moretti, 2004). Þetta er hægt að skýra í 
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ljósi þess að einstaklingar velja fremur launaða vinnu frekar en að stunda 

glæpi þar sem áhættan er meiri og ávinningurinn miðað við vinnuna minni. 

Hvað varðar félagsmótunina gerir menntunin það að verkum að fangarnir fá 

tækifæri til þess að læra hvernig eigi að haga sér í samfélaginu sem þeir búa í, 

þeir læra almenn samskipti og leikreglur í daglegu lífi. Hjá þeim föngum sem 

stunduðu nám á meðan þeir sátu inni lækkaði ítrekunartíðni þeirra um 24% og 

þar af leiðandi var hægt að spara peninga í samræmi við það (Bazos og 

Hausman, 2004). 

 

Margir ríkisskólar í Bandaríkjunum eru farnir að þjóna fangelsunum með því 

að bjóða upp á kennslu þar. Með því er verið að hjálpa föngunum að öðlast 

menntun og byrja nýtt líf sem og að lækka ítrekunartíðnina. Það gerir það að 

verkum að hægt er að spara mikla peninga fyrir ríkið og fylkin. Þó svo að flest 

ríkisfangelsin séu í samstarfi við ríkisskólana um að koma inn í fangelsin og 

kenna eru samt sem áður miklir möguleikar fólgnir í fjarkennslu í þessum 

geira sem og öðrum. Þar sem Bandaríkin eru með flesta fanga af öllum 

löndum heims gætu tækifærin fyrir ríkisskólana orðið mjög mikil þó svo að 

aðeins um 10% fanganna myndu uppfylla kröfur til þess að fá að taka þátt í 

menntuninni. Hafa verður í huga að þrátt fyrir allt eru fangar hluti af stærra 

samfélagi og því er gott að vita til þess að þessir einstaklingar sem koma aftur 

út í samfélagið hafi menntað sig og fari síðan að vinna og borga sína skatta. Á 

meðan þessir borgarar eru fangar getur menntunin boðið upp á uppbyggjandi 

menntunarmöguleika til að hjálpa þeim að snúa lífi sínu til betri vegar. Í 

flestum ríkjum Bandaríkjanna eru fangar með litla sem enga menntun að baki, 

eiga við margs konar lærdómsörðugleika að stríða og því geta ríkisskólarnir 

komið til móts við þarfir þeirra þar sem þeir hafa alla þá þekkingu og bjargir 

til þess að framkvæma það. Mikilvægt er að ríkið sem og fylkin vinni í 

sameiningu að því að efla menntun fanga því að tækifærin, sem liggja í 

ríkisskólunum og gætu skilað góðum árangri, eru ekki nýtt eins og staðan er í 

dag (Garmon, 2002). 

 

Gerð var rannsókn á áhrifum menntunar í öryggisfangelsi fyrir konur í New 

York. Helstu niðurstöður sýndu að aðeins 7,7% fanganna sem tóku þátt í 

menntuninni komu aftur inn í fangelsið eftir að hafa afplánað dóm sinn á 
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meðan 29,9% þeirra sem tóku ekki þátt í menntuninni brutu aftur af sér og 

komu aftur inn í fangelsið eftir að vera búnar að afplána fyrri dóm sinn. Eins 

sýndu niðurstöðurnar fram á að þær konur sem tóku þátt í 

menntunarprógramminu voru síður líklegar til þess að brjóta skilorð eða 1,1% 

á meðan hinn hópurinn var með 17,8%. Eins sýndi þessi rannsókn fram á að 

hægt var að lækka kostnað vegna þess að konurnar sem menntuðu sig skiluðu 

sér síður inn í fangelsin aftur og því sparaði þetta miklar fjárhæðir (Fine o.fl. 

2001). 
 

Fleiri rannsóknir hafa komist að sömu niðurstöðu, þ.e. að menntun fanga 

skilar margs konar árangri og þá einnig hvað varðar minni ítrekunartíðni. Eins 

hefur það sýnt sig að fangar sem stunda nám í fangelsinu eru síður 

ofbeldisfullir en aðrir fangar og eins eru þeir þolinmóðari bæði við samfanga 

sína sem og fangaverði og annað starfsfólk. Því er haldið fram að 

ítrekunartíðni lækki mikið þegar menntunin er hönnuð til þess að hjálpa 

föngunum með félagslega færni, listræna þróun og tækni til þess að takast á 

við tilfinningar sínar. Eins er mjög mikilvægt að kenna föngum um siðferði og 

gagnrýna hugsun og að efla hæfileika þeirra til þess að leysa vandamál (sjá 

t.d. skýrslu Evrópuráðsins, 1990 og skýrslu Norræna ráðherraráðsins 2005). 

 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar sem varpa ljósi á sambandið milli 

menntunar í fangelsum og hegðunar fangans, áhrif stjórnunarstefnu 

fangelsisyfirvalda á menntunarprógramm og áhrif þátttöku bóklegrar og 

verklegar menntunar á hegðunarbrot og ítrekunartíðni fanga. Niðurstöðurnar 

sýna fram á hversu áhrifamikil menntun í fangelsum er og hvers vegna hún 

hefur svona mikil og jákvæð áhrif á færri endurkomur fanganna. Oftast hefur 

starfsþjálfunarmenntun og almenn bókleg menntun áhrif á minni 

ítrekunartíðni og eins er varðar færri brot á skilorði, aukna möguleika á vinnu 

eftir afplánun og betri hegðun og aga á meðan afplánun stóð miðað við þá 

fanga sem ekki tóku þátt í neins konar menntun eða starfsþjálfun. Hægt er að 

útskýra hvers vegna starfsþjálfunin hefur þessi áhrif með því að menntuninni 

er haldið aðskilinni frá öðrum hefðbundnum fangelsisstörfum, og að hún 

býður upp á eftirfylgni eftir lausn úr fangelsi sem dregur að sér mikinn fjölda 
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nemenda sem hljóta þjálfun sem skilar sér til baka í vinnu úti í samfélaginu 

(Vacca, 2004). 

 

Fangar sem tóku þátt í menntun eða starfsþjálfun sögðu að það hafi virkað 

sem hvatning til þeirra að taka þátt þegar þeir sáu augljós tækifæri til að nýta 

hæfileika sína eftir að þeir losnuðu út. Í því samhengi má nefna að fyrrverandi 

fangar sem tóku þátt í verkefninu, áttu betri möguleika á að halda vinnu og að 

þéna aðeins meiri peninga en samfangar þeirra sem ekki voru þátttakendur í 

menntunar- eða starfsþjálfunarverkefninu. Rannsóknir hafa sýnt að velgengni 

fangelsismenntunarverkefnisins má rekja að mestu til gilda og viðhorfa 

einstaklinga í stjórnunarstöðum. Það sem meira er að viðhorf og gildi 

ráðamanna innan fangelsisins og þar á meðal skilorðsfulltrúa, fanga og 

leiðbeinenda í verkefninu hafa ráðandi áhrif á það hvort líta beri á fangelsið 

og vistina þar sem refsingu eða betrun (Vacca, 2004).  

 

2.5 Rannsóknarspurningar 

Til þess að setja rannsóknarspurningarnar í samhengi við markmið 

rannsóknarinnar er rétt að tíunda þau aftur hér. Þau miðast að því að fá 

upplýsingar um þann ávinning sem getur hlotist af menntun í fangelsum, fá 

innsýn í viðhorf fanganna til menntunar, hvað þeir telji vera helstu hindranir 

og hvort þeir telji að nám á meðan þeir sátu inni hafi skilað þeim einhverju. 

Og ef svo sé, hverju þeir telji það hafa skilað sér. Markmiðið er einnig að 

skoða þá þætti er hafa áhrif á nám fanganna sem og þær hindranir sem þeir 

telja sig verða fyrir í náminu. Það má því segja að meginmarkmiðið sé að gefa 

innsýn inn í afstöðu fanganna til menntunarinnar og að láta rödd þeirra 

heyrast.  

 

Í upphafi rannsóknar minnar sóttist ég eftir að fá fram viðhorf fyrrum fanga til 

menntunar á meðan þeir sátu inni. Mig langaði til þess að skoða hvort þeir 

teldu að menntunin sem slík hefði skilað þeim einhverju, og ef svo væri, þá 

hverju hún hafi skilað þeim. Meginrannsóknarspurningin var á þennan veg: 

Hvað telja viðmælendur mínir vera ávinning menntunarinnar fyrir sig? Hér 
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setti ég undirspurningar sem voru: Lenda þeir síður í afbrotum á nýjan leik, 

telja þeir sig hafa meira sjálfstraust, telja þeir sig síður vera í fíkniefnaneyslu 

og telja þeir menntunina hafa haft einhver áhrif á framtíðaráform sín? 

 

Þegar leið á rannsóknarvinnuna og ég var búin að taka nokkur viðtöl og greina 

þau, komu í ljós athyglisverðir vinklar sem gerðu það að verkum að ég ákvað 

að skipta rannsóknarspurningunum mínum í þrennt. Í fyrsta lagi snýr 

rannsóknarspurningin að sameiginlegum einkennum fanganna, þ.e. bakgrunni 

þeirra, félagslegum stuðningi og hvatanum að því að fara í nám. Fyrsta 

rannsóknarspurningin er því þessi: Eiga viðmælendur mínir eitthvað 

sameiginlegt varðandi bakgrunn, félagslegan stuðning og hvatann af því að 

fara í nám? 

 

Ástæðan fyrir því að ég bætti þessari spurningu inn er sú að hinn félagslegi 

stuðningur sem fangarnir fengu frá fjölskyldum sínum, samnemendum og 

kennurum virtist skipta máli hvað varðar upplifun þeirra á skólanum og 

menntuninni. Eins virtist hann hafa áhrif á árangur þeirra í náminu og 

hvatanum að því að byrja í námi. 

 

Í greiningarvinnunni sá ég að sífellt komu fram mótsagnir sem ég hafði í 

upphafi fræðilega kaflans byrjað að gera grein fyrir, þ.e. ólík sjónarhorn á 

refsingar. Á fangelsisvistin að vera refsing eða á hún að vera betrun? Hvernig 

fara þessar mótsagnir saman og er hægt að samþætta þær? Þetta eru því 

spurningar sem ég bætti einnig við fyrri rannsóknarspurningar um hvernig 

viðmælendur mínir upplifi þessar mótsagnir sem birtast þeim á ýmsan hátt.  

 

Önnur rannsóknarspurningin er því þessi: Hvernig er umgjörð 

menntunarinnar háttað og á hve traustum grunni hvílir það starf sem unnið 

er? Þar undir koma spurningar um fyrirkomulag kennslunnar og kosti hennar 

og galla, hindranir eins og skort á fjármagni, viðhorf fangavarða og mótsagnir 

kerfisins varðandi refsingar eða betrun. Einnig falla þar undir spurningar er 

varða þær breytingar sem hafa orðið á menntaumhverfi fangelsisins, sem og 

þær breytingar sem viðmælendur mínir vildu helst sjá varðandi 

menntaumhverfið. 
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Í þriðja lagi eru spurningar er varða ávinning menntunarinnar fyrir fangana. 

Þriðja rannsóknarspurningin er því sú spurning sem ég lagði af stað með í 

upphafi þessarar rannsóknar: Hvað telja viðmælendur mínir vera ávinning 

menntunarinnar fyrir sig? Hér set ég inn undirspurningar sem eru: Telja þeir 

sig hafa meira sjálfstraust eftir námið eða menntunina, telja þeir sig síður vera 

í fíkniefnaneyslu en ella og telja þeir menntunina hafa haft áhrif á 

framtíðaráform sín? Sú breyting sem hefur átt sér stað hvað þessa spurningu 

varðar, viðkemur því að ég tók út spurninguna er varðar ítrekunartíðni. 

Ástæða þess er sú að ekki hefur verið gerð rannsókn hér á landi þar sem borin 

er saman ítrekunartíðni þeirra er hafa stundað nám á meðan afplánun stóð og 

þeirra sem ekki hafa farið í skóla á meðan þeir sátu inni. 

 

Eins og fram hefur komið hér á undan í fræðilega kaflanum um menntun í 

fangelsum er ljóst af þeirri umræðu að hún skiptir máli fyrir fangana sem hana 

stunda. Rannsóknir sem ég hef gert grein fyrir sýna fram á að ávinningur 

menntunarinnar fyrir fangana sem og samfélagið er verulegur og fjölþættur og 

í ljósi þess langar mig að skoða hvort þessar niðurstöður eiga einnig við um 

Ísland.  
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3. Aðferðafræði og gagnasöfnun 

3.1 Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

Með eigindlegum rannsóknaraðferðum er unnið heildrænt, litið til samspils 

ýmissa þátta og þátttakendur skoðaðir í ljósi fortíðar sinnar og nútíðar. Með 

þessu móti fæst skilningur á lífi þeirra og rannsakandinn sér veruleikann út frá 

sjónarhóli þeirra. Eigindlegar rannsóknaraðferðir gefa hvorki tölfræðilegar 

niðurstöður né yfirlit yfir rannsóknarefnið, heldur gefa þær svigrúm fyrir 

fjölbreytileika manneskjunnar og eru ætlaðar til að veita innsýn inn í 

hugarheim og aðstæður færri einstaklinga. 

 

Rannsóknin byggðist að mestu á viðtölum við fyrrum fanga þar sem reynt var 

að ná fram viðhorfum viðmælendanna til menntunar á meðan á afplánun stóð. 

Rannsóknin einkennist af eigindlegum aðferðum og eiga þessar 

rannsóknaraðferðir sér djúpar rætur og hafa lengi verið notaðar til þess að 

rannsaka líf fólks, framandi þjóðir og lönd. Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

henta mjög vel í rannsóknum þar sem reynt er að gefa heildstæða mynd af lífi 

og aðstæðum fólks, setja sig í spor þess og afla þekkingar á því hvaða 

merkingu það leggur í líf sitt og aðstæður. Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

hafa þótt sérlega heppilegar við rannsóknir á fólki sem tilheyra jaðarhópum 

samfélaga, þar sem þeirra eigin rödd fær rými. Í rannsóknunum eru 

rannsakendur tiltölulega fáir en dýpri skilningur á aðstæðum þeirra fæst frekar 

en ef notaðar eru aðrar aðferðir (Bogdan og Biklen, 1998; Kvale, 1996).  

 

Tvær meginaðferðir hinnar eigindlegu rannsóknarhefðar eru þátttökuathuganir 

og opin viðtöl. Í þátttökuathugunum fer rannsakandinn á vettvang, dvelur 

meðal þátttakenda og safnar upplýsingum á kerfisbundinn hátt með því að 

taka þátt í daglegu lífi fólks. Þannig öðlast rannsakandinn vissa þekkingu á lífi 

fólks og aðstæðum þeirra. Þegar farið er af vettvangi er síðan skráð eins mikið 

og minnið leyfir af atburðum og samtölum á meðan á athuguninni stóð. 

Tilgangurinn bæði með viðtölunum og þátttökuathugunum er að reyna að setja 

sig í spor þátttakenda og að skynja veruleikann út frá þeirra sjónarhorni. Hin 

meginaðferð eigindlega rannsókna eru opin viðtöl. Opin viðtöl byggjast á 
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samræðum milli rannsakanda og eins eða fleiri þátttakenda rannsóknarinnar. 

Rannsakandinn spyr viðmælandann ákveðinna spurninga en hugmyndin er að 

viðmælandinn leiði viðtalið inn á þær brautir sem honum þykir mikilvægar og 

með þeim hætti kemur sjónarhorn hans fram. Rannsakandinn skapar þannig 

þekkingu með viðmælanda sínum (Kvale, 1996; Taylor og Bogdan, 1998).  

 

Takmarkanir eigindlegra rannsókna felast yfirleitt í alhæfingargildi þeirra. 

Fara verður varlega í alhæfingu skoðana viðmælenda til hugsanlegs þýðis, 

enda er það ekki markmið þessarar rannsóknarhefðar. Markmiðið er að veita 

innsýn í félagslegan veruleika þeirra sem rætt er við og í þessu tilfelli í 

félagslegan veruleika og viðhorf fyrrum fanga sem stundað hafa nám á meðan 

á afplánun stóð (Bogdan og Bilken, 1998). 

 

3.2 Undirbúningur, framkvæmd og viðmælendur 

Engin leyfi þurfti fyrir rannsókninni þar sem um var að ræða fanga sem höfðu 

lokið afplánun og voru komnir aftur út í samfélagið sem frjálsir einstaklingar 

og ekki yrði um nein tölvuskráð og samkeyranleg gögn að ræða. Þó svo að 

það hafi ekki þurft leyfi leitaði ég samþykkis hjá Fangelsismálastofnun og var 

það auðsótt mál. Einnig var ég í miklu sambandi við kennslustjórann á Litla-

Hrauni, Ingis, sem aðstoðaði mig varðandi viðmælendur og 

vettvangsathugunina á Litla-Hrauni. Hann útvegaði mér leyfi til heimsóknar í 

kennslustund og gekk frá öllum atriðum hvað hana varðaði. 

 

Ákveðið var að nota snjóboltaúrtak til þess að hafa uppi á viðmælendunum. 

Þessi aðferð gengur út á það að tekið er viðtal við einn viðmælanda og hann 

svo beðinn um að útvega næsta viðmælanda og svo koll af kolli (Bogdan og 

Bilken, 1998). Þar sem þessi aðferð var valin til þess að fá viðmælendur má 

segja að úrtakið sé fremur hlutdrægt að því leyti að allir þeir einstaklingar sem 

ég tók viðtal við voru viljugir til þess að tjá sig um málið og höfðu eitthvað 

fram að færa. Það má því búast við að viðtölin gefi nokkuð einhæfa mynd af 

ýmsum þáttum sem ég ræði um að það takmarki enn frekar alhæfingargildi 

rannsóknarinnar til fanga almennt. M.a. má búast við því að viðmælendur 
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mínir séu að öllu jöfnu jákvæðari til þess málefnis sem ég rannsakaði en 

hópurinn er að meðaltali.  

 

Ákveðið var að taka fimm opin viðtöl við fanga sem höfðu lokið afplánun og 

stundað nám á meðan henni stóð. Allir þessir einstaklingar, utan einn sem var 

karlmaður um fimmtugt, voru karlmenn á aldrinum 24 ára til 30 ára. Ég mun 

kalla viðmælendur mína gervinöfnum hér eftir í rannsókninni. Nöfnin sem ég 

hef gefið þeim eru Gunnar, Finnur, Svanur, Guðmundur og Hermann. Einn 

viðmælenda minna hefur lokið háskólanámi, einn þeirra hefur lokið iðnnámi, 

annar er að ljúka iðnnámi, einn hafði aldrei verið í skóla áður en hann fór í 

skóla á Litla-Hrauni og er enn að taka stúdentspróf og sá fimmti er enn í 

framhaldsskóla. Þegar viðmælendur mínir sátu inni á Litla-Hrauni voru þeir á 

aldrinum 18 ára til 30 ára. 

 

Mjög erfitt var að ná í viðmælendur, erfiðara en ég hafði gert mér grein fyrir 

þar sem þessir einstaklingar voru aftur komnir út í samfélagið. Ég setti mig í 

samband við kennslustjórann á Litla-Hrauni, Ingis, og hann var mér innan 

handar með fyrsta viðmælandann. Ingis var rannsókninni mjög mikilvægur og 

reyndist mér vel í því að útvega viðmælendur. Hann setti sig í samband við 

fyrsta viðmælandann, gaf honum upp símanúmerið mitt þannig að hann gæti 

haft samband við mig ef hann vildi. Sá hafði svo samband en reyndist ekki 

vita um neinn annan í sinni stöðu og gat því ekki bent mér á neinn til þess að 

hafa samband við næst. Mér fannst ég þá ekki geta talað aftur við Ingis þar 

sem hann hafði verið mér innan handar áður og ég reyndi því að tala við aðra 

og komst í samband við næsta viðmælanda. Ég ákvað svo að hafa samband 

við Ingis sem var mér aftur innan handar og útvegaði mér annan viðmælanda. 

Sá viðmælandi vísaði mér svo áfram þannig að þetta rúllaði loks samkvæmt 

snjóboltaaðferðinni.  

 

Þessu til viðbótar hef ég stuðst við margvísleg önnur gögn eins og lög og 

reglugerðir um fangelsi, ýmis fræðaskrif um menntun í fangelsum og 

kenningar um ólíkar áherslur fangelsa og þar af leiðandi refsinga eða betrunar. 

Einnig gerði ég eina vettvangsathugun á Litla-Hrauni sem nýttist mér vel við 

rannsókn mína. 
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Veikleiki rannsóknarinnar gæti verið sá að viðmælendurnir eru einsleitur 

hópur og því endurspeglar rannsóknin viðhorf þessa hóps fanga sem hafa 

menntað sig á meðan þeir sátu inni. Hafa verður því í huga að til eru fleiri 

hópar sem ég talaði ekki við og því kemur þeirra sjónarmið ekki fram. Þrátt 

fyrir það styður vettvangsathugunin viðhorf þessa hóps.  

 

3.3 Söfnun, skráning og vinnsla viðtala  

Gagnasöfnun fór þannig fram að tekin voru fimm opin viðtöl. Viðtölin fóru 

fram á tveimur stöðum, í hópvinnuherbergi á Þjóðarbókhlöðunni og í litlu 

fundarherbergi inn af bókasafni í Norræna húsinu. Í viðtölunum var stuðst við 

ákveðna punkta eða spurningar og voru allir viðmælendurnir leiddir inn á 

sömu punktana. Þetta minnisblað var gert til þess að auðvelda viðhald 

ákveðins þráðar í viðtölunum, en þó svo að ég hafi haft minnisblaðið reyndi 

ég að láta flæðið í viðtalinu vinna með mér án þess að notast of mikið við 

þessa punkta. Einnig voru aðrar spurningar lagðar fyrir sem þóttu eiga við, 

þannig að viðtalið virkaði frekar sem óformlegt samtal en formlegt viðtal. 

 

Öll viðtölin voru tekin upp með samþykki viðmælenda en ekki var skrifað 

niður á meðan þeim stóð. Lengd viðtalanna var misjöfn, allt frá um fjörutíu 

mínútum og upp í sjötíu og fimm mínútur. Viðtölin voru svo afrituð af 

bandinu orð fyrir orð og að auki skrifaði ég niður athugasemdir og 

hugleiðingar eftir hvert viðtal. Gögnin voru síðan lesin yfir mörgum sinnum 

og merkt við þau þemu sem fram komu og þau borin saman. Gætt var 

nafnleyndar og trúnaðar við viðmælendur og þeim gefin gervinöfn eins og 

fram kom hér að ofan.  
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4. Niðurstöður 
Í upphafi rannsóknarinnar leitaðist ég m.a. eftir því að finna út hvort 

viðmælendur mínir höfðu einhver sameiginleg einkenni, bæði hvað varðar 

afbrot sem og félagslegan bakgrunn. Eins og ég gerði grein fyrir í kaflanum 

um rannsóknarspurningarnar kom í fram mikilvægi félagslegs stuðnings fyrir 

nemendurna og í ljósi þess taldi ég mikilvægt að skoða enn frekar þann 

stuðning sem og hvern þeir telji vera hvatann fyrir því að byrja í náminu á 

meðan fangelsisvistinni stóð. Athyglisvert fannst mér hversu mikið 

viðmælendur mínir áttu sameiginlegt hvað varðar ofangreinda þætti og því 

geri ég grein fyrir þeim í byrjun niðurstöðukaflans.  

 

Því næst er umgjörð menntunarinnar tekin fyrir þar sem fyrirkomulag 

kennslunnar er skoðað, reynt að vega og meta kosti hennar og galla og þær 

hindranir sem viðmælendur mínir telji að hafi staðið í vegi sínum og annarra 

til námsins. Einnig eru þær breytingar teknar fyrir sem hafa orðið á 

menntaumhverfi fangelsisins sem og þær breytingar sem viðmælendur mínir 

myndu vilja sjá. 

 

Síðan er ávinningur menntunarinnar skoðaður í ljósi viðhorfa viðmælenda 

minna þar sem þáttum er varða sjálfstraust, neyslu fíkniefna og 

framtíðaráform þeirra eru gerð skil. 

 

Í lok kaflans geri ég svo grein fyrir niðurstöðum úr vettvangsathugun minni og 

tengi hana við helstu niðurstöður sem fram komu hjá viðmælendum mínum. 

 

4.1 Sameiginleg einkenni viðmælenda 

4.1.1 Bakgrunnur 
Þegar skoðuð eru sameiginleg einkenni þeirra einstaklinga sem ég talaði við 

kemur ýmislegt í ljós. Fyrst ber að nefna aldur viðmælenda minna, en þeir 

voru allir á aldrinum 24 ára til 30 ára, utan einn sem var um fimmtugt. Þetta 

þarf þó ekki að koma á óvart þar sem um snjóboltaúrtak var að ræða og því 
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voru fangarnir beðnir um að benda á næsta viðmælanda o.s.frv. Því má álykta 

að þessi hópur eins og svo margir aðrir vinahópar séu á svipuðum aldri. 

Þennan eina viðmælanda sem var eldri og var ekki inni í snjóboltaúrtakinu, 

komst ég í kynni við með öðrum hætti (sjá aðferðafræðikaflann). Þá voru þeir 

allir á aldrinum 18 ára til 30 ára þegar þeir afplánuðu dóm sinni inni á Litla-

Hrauni. 

 

Þá ber að nefna það að allir viðmælendur mínir höfðu byrjað í neyslu 

vímuefna sem unglingar og leiðst út í afbrot í kjölfar þess. Þeir sátu allir inni 

fyrir brot tengd fíkniefnum á einhvern hátt, hvort sem um var að ræða brot 

sem afleiðingu af fíkniefnanotkun eða brot tengd fíkniefnum. Þeir sátu inni 

fyrir fíkniefnasmygl, fjármögnun á fíkniefnum eða voru undir áhrifum 

fíkniefna þegar þeir voru teknir fyrir brotið.  

 

Þegar skoðaður er félagslegur bakgrunnur þessara manna og 

fjölskylduaðstæður eiga þeir ekki margt sameiginlegt. Þó eiga þeir helst 

sameiginlegt að hafa búið heima hjá sér fram á unglingsaldur en flutt þá að 

heiman, tímabundið vegna neyslu eða til frambúðar. Þeir telja allir að þeir hafi 

átt frekar góða æsku og bera foreldrum sínum góða söguna. Þeir koma samt 

sem áður úr mismunandi félagslegu umhverfi, bjuggu við mismunandi 

fjölskylduaðstæður í efnahag, menntun foreldra og stöðum. Þessi hópur kemur 

því ekki úr brotnu umhverfi heldur virðist hafa alist upp í hefðbundnum 

fjölskyldum.  

4.1.2 Félagslegur stuðningur og hvati 

Þeir telja allir að þeir eigi stuðning vísan hjá fjölskyldum sínum og þeir eiga 

það allir sameiginlegt að fjölskyldan hefur stutt við bakið á þeim og hvatt þá 

áfram í skólanum. Þeir segja einnig að hvatinn að því að byrja í námi hafi m.a. 

tengst því að vilja standa sig vel fyrir fjölskylduna og tengist líka því að vilja 

sýna nánustu ættingjum fram á að þeir vilji snúa blaðinu við. Þeir töluðu allir 

um mikilvægi þess að ættingjarnir vissu að þeir væru að reyna að gera 

eitthvað í sínum málum með því að fara í skólann. Þeir töluðu um hversu vel 

þeim hafi liðið með að hringja heim og láta vita að þeir voru að gera eitthvað 

uppbyggilegt, eða eins og Hermann sagði:  
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 ...fjölskyldan getur alla veganna sko verið hamingjusöm yfir 
einhverju sko, og þá vita þau líka að manni líður ágætlega inni ef 
maður er í skóla og eitthvað sko, það er, held ég bara svona 
standard að ef fólk veit af því að maður er í skóla á meðan maður 
er inni þá held ég að það haldi að manni líði vel, og manni leið 
vel þarna inni eða svona eins vel og hægt er. 

 

Fjölskyldan vissi þá eins og hann sagði að honum liði vel og hann fékk það á 

tilfinninguna að hann væri að gera eitthvað af viti þarna inni. Hermann var 

ekki eini viðmælandi minn sem lét þetta í ljós. Þeir áttu þetta allir 

sameiginlegt.  

 

Allir mínir viðmælendur eiga það sameiginlegt að hafa verið boðið að taka út 

refsinguna á Kvíabryggju, en afþakkað vegna þess að þar var ekki boðið upp á 

neins konar nám. Þeir völdu það að sitja inni á Litla-Hrauni vegna námsins 

sem þar var í boði og eins og Guðmundur, einn viðmælenda minna sagði:  

Ég ákvað að skella mér í þetta sko, annars fannst manni maður 
vera að eyða tímanum í ekki neitt sko. 

Það sama á við um Hermann, hann sagði hvað þetta varðar:  

Ég sá bara, þú veist já sko, manni fannst það bara skynsamlegast. 
Já manni fannst bara maður hafi eitthvað svona smá vel gefinn, 
alla veganna svona frá foreldrum sínum sko, maður á góða 
foreldra sko, og ef maður fer að horfa á það þú situr í fangelsi og 
hvað viltu fara. Að gera sem besta úr því og það er að mennta sig 
ekki bara vera búinn að vinna að bóna bíla eða smíðaverkstæði 
eða eitthvað sko, þú veist að geta nýtt tímann í eitthvað sko 
gagnlegt. 

 

Hér má glöggt sjá að viðmælendur mínir sáu að þeir voru komnir á ákveðin 

tímamót í lífi sínu og hugsuðu sinn gang um möguleikana sem þeir höfðu. 

Menntunin var einn þeirra möguleika, þeir vildu gera eitthvað við líf sitt og 

því var skólinn þeirra eina tækifæri til þess. Þetta viðhorf kemur einnig fram 

hjá hinum viðmælendum mínum. Gunnar sagði eftir að hann var kominn inn á 

Litla-Hraun:  

Ég sá náttúrulega þessa fanga sem voru þarna með mér og horfði 
yfir hópinn, á alla þessa stráka sem voru á svipuðum aldri og ég 
og algjörlega heiladauðir og dópaðir, og ég hugsaði með mér að 
svona vildi ég ekki verða.  
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Það má sjá að viðmælendur mínir lögðu áherslu á að gera eitthvað við líf sitt á 

þessum tímapunkti, og eins og Gunnar sagði sjálfur vildi hann ekki verða eins 

og þessir strákar sem hann sá þarna inni. Hann vildi gera gott úr því sem 

komið var og mennta sig frekar. Þetta fékk þá alla greinilega til þess að hugsa 

vel um stöðu sína að vera komnir inn á þennan stað og staðfestir sennilega það 

að ég er að tala við nokkuð sérstakan hóp. Stuðningurinn kemur hér mjög 

sterkt fram eins og fyrr segir, bæði beinn og óbeinn stuðningur frá 

fjölskyldunni, óbein hvatning frá umhverfinu og síðan stuðningur sem þeir 

höfðu hver af öðrum. Þetta bendir mjög sterkt til þess hve mikilvægur 

stuðningurinn er inni í fangelsinu sem og eftir að þeir losna út. 

  

4.2 Umgjörð menntunarinnar 

4.2.1 Kennslufyrirkomulag 
Þegar skoðað er viðhorf viðmælenda minna til kennslunnar og fyrirkomulags 

hennar kennir ýmissa grasa, en til þess að geta áttað sig á þessum viðhorfum 

verður fyrst að gera stuttlega grein fyrir kennslufyrirkomulaginu sem ríkir á 

Litla-Hrauni.  

 

Það er Fjölbrautaskóli Suðurlands (FSu) sem sér um kennsluna á Litla-Hrauni. 

Þangað koma kennarar og kenna grunnáfanga eins og ensku, dönsku, 

stærðfræði og íslensku. Það er einn kennslustjóri á Litla-Hrauni sem sér um 

kennsluna, skipulagningu og nám fanganna. Hann sér um að hver og einn 

nemandi búi til eigin áætlun um fyrirhugað nám, áfanga sem þeir ætla að taka 

og aðstoðar þá í einu og öllu er viðkemur námi þeirra. Nemendur geta síðan 

tekið aðra áfanga sem ekki eru kenndir í fangelsinu, í fjarnámi í öðrum 

skólum. 

 

Kennslufyrirkomulagið er óhefðbundið, þ.e. nemendur þurfa ekki að sitja 

heila önn í sama faginu, heldur geta þeir klárað á styttri tíma og byrjað svo á 

næsta áfanga. Til dæmis getur nemandi sem lýkur íslensku 103 á fimm vikum, 

tekið próf, og ef hann stenst prófið getur hann byrjað strax í íslensku 203. 

Þannig þarf hann ekki að bíða eftir því að önninni ljúki til þess að þreyta próf. 
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Hvað varðar kennsluna sjálfa er hún einnig óhefðbundin í þeim skilningi að 

yfirleitt er ekki um venjulega töflukennslu að ræða þar sem farið er yfir atriði í 

náminu og allir nemendur eru á sama stað í bókinni eða náminu. Kennarar 

koma á ákveðnum tímum og ganga þá á milli nemenda og aðstoða þá eftir 

þörfum því að eins og fram kom hér að ofan. Þá eru nemendur komnir 

mislangt í náminu, eru í ólíkum áföngum og þurfa því mismunandi aðstoð. 

 

Þegar viðhorf viðmælenda minna til kennslufyrirkomulagsins eru skoðuð má 

greina nokkra þætti. Það ber þó að nefna að þeir telja allir að þetta 

fyrirkomulag hafi yfirleitt reynst þeim vel persónulega og þeir eru nokkuð 

sáttir, en nefna samt sem áður nokkra erfiðleika þar samhliða. 

 

Ef byrjað er að greina kostina sem viðmælendur mínir sáu við fyrirkomulagið 

má sjá að þeir eru sammála um marga hluti og ber þar einna hæst hversu gott 

þeim fannst að fá að taka námið á eigin hraða. Að eiga möguleika á því að 

ljúka mörgum áföngum á hverri önn virtist eiga vel við þá. Þeir gátu unnið í 

skorpum og það virðist eins og sumum hafi þótt það betra en að vera í 

skólanum utan fangelsisins því eins og Guðmundur sagði:  

Sko ég er í skóla núna sko og mér fannst þetta fyrirkomulag 
miklu betra og geta bara klárað áfangann og byrjað á næsta. Ekki 
bara vera í þrjá mánuði og sitja eitthvað, alltaf og hlusta á 
einhvern gæja tala eitthvað. Þetta átti miklu betur við mig sko að 
klára þetta bara. 
 

Fleiri tóku í sama streng og sögðu það eiga mun betur við sig að vinna á 

sínum eigin hraða enda væri lítið annað um að vera í fangelsinu og lítið annað 

þar að gera en að sökkva sér ofan í bækurnar. Að hafa námið gerði það að 

verkum að þeir höfðu nóg fyrir stafni sem virtist að þeirra mati vera eitt það 

allra brýnasta í fangelsisdvölinni. Að hafa nóg fyrir stafni svo þeir væru ekki 

að hugsa um það sem væri um að vera úti í samfélaginu. Eins og Gunnar sagði 

um skólann: 

Þetta er rosalegur tímaþjófur í fyrsta lagi, og hérna gerir það að 
verkum að maður hefur nógu mikið að gera og getur legið yfir 
bókunum og lært mikið, og náttúrulega allt þarna inni að mínu 
mati snýst um það að finna sér nógu mikið að gera þannig að 
maður hafi ekki tíma til að setjast niður og staldra við. Og þú 
veist, hugsa um gjörðir sínar og afleiðingar þeirra og bara maður 
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verður að einbeita sér að því að láta tímann líða sem hraðast sko. 
Þannig að númer 1, 2 og 3 er að sætta sig við hvað maður verður 
lengi þarna, og að finna sér eitthvað að gera, skólann sem maður 
getur gleymt sér í.  

Það sem Gunnar sagði er alveg það sama og hinir viðmælendur mínir komu að 

og til þess að lýsa þessu viðhorfi enn betur, vitna ég hér í Guðmund sem 

sagði: 

Og þú hefur ekkert annað að gera þarna en að læra skilurðu. Þú 
veist ef menn gera það þá. Þú veist maður sat bara ef maður hafði 
ekkert að gera og þá fór maður bara að reikna, og maður bara 
reiknaði og reiknaði og það var bara djók hvað maður var fljótur 
að þessu. Þetta var bara grín sko, ég hélt þetta væri ekki hægt 
sko. 

 

Það er nokkuð ljóst að skólinn og sá tími sem þeir vörðu til námsins hjálpaði 

þeim mikið við að takast á við innilokunina og samfélagið innan fangelsisins. 

Þeir töluðu jafnvel um að fangaverðirnir litu frekar á þá sem manneskjur ef 

þeir voru í skólanum en ella. 

 

Hvað varðar helstu gallana sem viðmælendur mínir sáu við 

kennslufyrirkomulagið má fyrst nefna að mikið væri um sjálfsnám. Eins og 

fram kom hér að ofan er yfirleitt ekki um hefðbundna bekkjarkennslu að ræða, 

heldur eru nemendurnir staddir á mismunandi stað í náminu. Þetta hefur 

ákveðna erfiðleika í för með sér því þeir nemendur sem voru komnir langt í 

náminu fengu ekki kennslu sem skyldi. Það var enginn sem gat kennt þeim. 

Eins og Gunnar sagði:  

 ...en eftir því sem á leið var lítið af kennurum sem gátu kennt 
mér það sem ég var að læra ég var kominn svo langt fram úr 
öllum hinum – það voru svo margir sem aldrei höfðu farið í skóla 
þannig að það var svona allir saman í stærðfræði að vinna hver 
sitt verkefni við sitt hæfi, en það var kannski ekki kennsla sem ég 
gat tekið þátt í. Það var fyrir marga en ég var mikið sjálfur að 
læra og eftir því sem á leið í skólanum þá var ég mikið að læra 
bara inni hjá mér, og var svo farinn að vinna síðasta árið með 
skólanum.  

Hér sést að þó svo að viðmælendum mínum finnist þetta fyrirkomulag gott og 

telji það henti sér vel eru samt sem áður nokkrir annmarkar á því. Eins kemur í 
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ljós í þessu samhengi að þar sem kennararnir voru ekki til staðar á hverjum 

degi þá, eins og Guðmundur segir:  

Þetta gat verið rosalega óþægilegt að ef maður er ekkert rosalega 
góður í einhverju sko, þá er maður alltaf stopp. Eins og 
stærðfræðin var kannski á mánudögum og föstudögum, og þú 
fórst inn að reikna eftir tímann, og stoppaðir og öll dæmin eru 
eins skilurðu. Og þá skilurðu ekki og þá þurftir þú bara að bíða. 
Þú getur náttúrulega talað við Ingis og hann hjálpar manni en 
annars varstu bara að bíða. 

 

Hér kemur í ljós að þeir sem strönduðu á einhverju í náminu, hvort sem um 

var að ræða stærðfræði eða annað fag, áttu þess sjaldnast kost að fá aðstoð frá 

kennurunum sjálfum, en bentu samt á það hversu vel Ingis, kennslustjóri 

aðstoðaði þá eftir bestu getu. Þetta virtist þó samt hafa hamlandi áhrif eins og 

Guðmundur lýsti hér að ofan.  

Annað atriði sem viðmælendur mínir bentu á, var eins og Svanur orðaði það:  

Sko, þú þarft að hafa eitthvað í kollinum til þess að getað lært 
þarna. Maður lærir rosalega mikið bara sjálfur sko, það er 
kannski bara einn kennari sem situr yfir fimmtán manns eða 
eitthvað og allir í sitt hvoru faginu. 

 

Þetta þýðir að nemendur sem standa veikar og eiga við einhvers konar 

námsörðugleika að stríða er nánast sjálfkrafa meinaður aðgangur að þessu námi 

því að fyrirkomulagið hentar þeim ekki. Ég mun víkja nánar að þessu atriði hér 

á eftir í kafla 4.2.4. 

4.2.2 Stuðningsumhverfi 

Hvað varðar framkomu kennaranna og hvatningu af þeirra hálfu kemur í ljós 

að flestir viðmælendurnir eru sáttir við kennarana og viðmót þeirra að mestu 

leyti. Þeir tala um að þeir hafi verið hvattir áfram af kennurunum og að þeir 

aðstoði nemendurna við námið, þó svo að það sé ekki endilega aðstoð við 

þeirra kennslugrein. Þeir segjast hafa mætt góðu viðmóti kennaranna og segja 

að þeir líti á þá sem venjulega nemendur, ólíkt fangavörðunum. Eða eins og 

einn viðmælenda minna sagði orðrétt:  
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Framkoma kennaranna var bara eins og best var á kosið. Þeir 
tóku okkur sem hvern annan nemanda og sáu okkur sem menn, 
annað en sumir fangaverðirnir. Ég held að það hafi gefið þeim 
mikið að kenna okkur sko. 

Þeir töluðu einnig um að kennararnir hvöttu þá áfram í náminu og að þeir hafi 

hjálpað þeim í gegnum námið.  

 

Þegar viðhorf fangavarðanna til námsins er skoðað kemur í ljós að samkvæmt 

öllum viðmælendum mínum fannst þeim viðmót þeirra niðurbrjótandi. Samt 

sem áður sögðu þeir að þeir væru betur staddir en aðrir fangar sem ekki væru í 

skólanum hvað varðar viðhorf fangavarðanna til þeirra, eða eins og einn 

viðmælandi minn sagði orðrétt:  

Fangaverðirnir gátu meira að segja stundum verið liðlegir við þig 
ef þú hagaðir þér vel í skólanum sko. Tóku manni þannig eða 
horfðu kannski á mann sem aðeins meiri manneskju en ef þú 
varst ekki í skóla sko. 

Það er alveg plága að vera með einhverja sveitamenn þarna sem 
ekki nenna neinu, þeir reyna alla veganna ekki að gera neitt til að 
menn komi betri út þarna sko þetta eru bara vitleysingar megnið 
af þeim. Rasistar gagnvart útlendingunum hleypa þeim ekki í 
vinnu og svona sko þykjast ekki skilja þá og svoleiðis. 

Þeir gera ekkert uppbyggilegt það er allt sko brotið niður ef 
maður ætlar að gera eitthvað. Félagsvist eða við vorum með sko 
aukatíma úti í skóla það tók alltaf tvo mánuði sko, maður sko 
þurfti alltaf tvo mánuði til að fá þá og alltaf ef maður kom og 
spurði um þá af því ég er í trúnaðarráði, og sko þá sagði hann 
alltaf sko já það er ekkert til fyrirstöðu, það er ekkert til 
fyrirstöðu. Og hvers vegna erum við þá ekkert búnir að fá þá já 
þið komið aldrei með þetta bréf eða þetta bréf og þetta var allt 
svona sko og svo neituðu þeir einum strák að koma út af því að 
það var ekki búið að skrá hann á blað, samt var hann búinn að 
koma tvisvar út með okkur og hafði bara gleymst ég meina hver 
er munurinn þú veist, að það fá þú veist einn að kom með okkur 
sem er í skólanum í aukatíma sko. 

En það var of erfitt fyrir þá af því að þeir sitja bara á rassinum 
sko og gera ekki neitt, og þá vildum við bara fá að vera niðri sko 
það er svona salur, eða sko herbergi, þar sem AA fundir eru 
haldnir sko og svona og trúnaðarráð og birta refsingar og við 
vildum bara fá að vera þar það býtti okkur engu máli og þá 
þurftum við ekkert að labba út og svona þá gátu þeir séð okkur 
beint og þeir samþykktu það á endanum.  
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Það er ljóst að þessum viðmælanda mínum fannst að viðhorf fangavarðanna 

væri slæmt í þeirra garð og að það væri erfitt að sækja eitthvað uppbyggilegt 

til þeirra eins og fram kom hér að ofan. Hvort sem um var að ræða aukatíma í 

skólanum eða annað t.d. að fá að spila félagsvist. Þetta er viðhorf þessa hóps 

viðmælenda og á því leikur ekki vafi. En í þessu efni verður að hafa hugfast 

að ekki var leitað eftir sjónarmiðum fangavarðanna sjálfra um þetta efni og 

þarna gæti komið fram hlutdrægni sem ræðst af stöðu viðmælenda minna 

gagnvart fangavörðunum. 

 

Hvað varðar þann stuðning sem þeir töldu sig fá í náminu má í fyrsta lagi 

nefna fjölskylduna. Hún virðist styðja vel við bakið á öllum viðmælendum 

mínum og sá stuðningur var oftar en ekki hvatinn að því að byrja í náminu. 

Þeir vildu sýna fjölskyldu sinni fram á að þeir ætluðu sér að nýta tímann inni 

með það að markmiði að koma sem betri maður út í samfélagið aftur. 

 

Kennararnir virtust einnig styðja vel við bakið á þeim og hvetja þá áfram og 

sömu sögu má segja með þann hóp sem stundaði skólann og virðist hafa verið 

góð samstaða þeirra á milli. Þeir gátu leitað hver til annars með námið og 

bjuggu sér til sinn eigin hóp. 

 

Hvað varðar fangaverðina upplifðu fangarnir enga hvatningu af þeirra hálfu. 

Þvert á móti virtust þeir almennt ekki hvetja viðmælendur mína. Viðmælendur 

mínir töldu samt sem áður að fangaverðirnir kæmu betur fram við þá ef þeir 

voru í skólanum en ella. 

4.2.3 Breytingar á menntaumhverfi fangelsisins 

Það hafa greinilega orðið miklar breytingar á menntaumhverfinu á Litla-

Hrauni miðað við lýsingar eins viðmælanda míns sem sat þar inni og stundaði 

nám um 1980. Ég mun nú gera stuttlega grein fyrir því hvernig fyrirkomulagið 

var á þessum tíma, og síðan mun ég skoða þær breytingar á náminu og 

kennslufyrirkomulaginu sem viðmælendur mínir vildu helst sjá.  

Þegar Finnur fór inn á Litla-Hraun um 1980 var allt miklu frjálsara en það er í 

dag. Hann var með þeim fyrstu sem fóru í nám enda var það að þróast á 
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þessum tíma og hafði fyrr verið í boði. Þegar ég segi frjálsara á ég við að hann 

var keyrður á morgnana á Selfoss og sóttur um eftirmiðdaginn. Það var enginn 

fangavörður með honum allan daginn og eins og hann segir sjálfur: 

Svo ég segi nú dálítið skemmtilega frá, þá var ég með þeim 
fyrstu sem fengu að fara þarna á Selfoss, þetta var alveg 
stórmerkilegt sko. Þetta var æðislegt sko. Ég keyrði um á 
vörubílnum á morgnanna, einn með fangaverðinum, heyrðu 
gangi þér vel í dag og mér er bara hleypt út og gefið þetta frelsi. 
Skólinn byrjaði klukkan níu og ég hafði klukkutíma og fór alltaf í 
sund og byrjaði alltaf að fara í sund. Og svo var ég í 
kaffitímanum hjá kennurunum.  
Já ég var ekki búinn að segja þér frá því sko. Skólinn var búinn 
oftast fyrr en ég var sóttur, ég var sóttur sko klukkan fimm og þá 
var maður oft að keyra þarna um bæinn bara rúnta og ég eignast 
þarna góða vini sko. Þetta var alveg, já og svo tók ég bílprófið 
þarna og þetta var alveg ógleymanlegt. Aldrei búinn að fá það 
fyrr, og ég var ... þegar ég fékk það, þetta var alveg stórkostlegt 
sko, gaman að þessu.  

 

Finnur upplifði þennan tíma sem mikinn frelsistíma, hann fékk að vera einn í 

skólanum og, eins og hann segir sjálfur, hafði hann rúman tíma á milli, bæði á 

morgnana sem hann nýtti í sundferðir sem og um eftirmiðdaginn þar sem hann 

rúntaði um með öðrum nemendum.  

 

Þegar Finnur byrjar í náminu á Litla-Hrauni er kennslan að byrja þar. Einn 

kennari var á staðnum sem bjó þarna og má segja að þetta hafi verið fyrstu 

skrefin í átt til þess fyrirkomulags sem nú tíðkast. Kennarar frá FSu voru að 

byrja á þessum tíma að fara niður á Litla-Hraun með kennslu. Finnur lendir 

þarna inni á þeim tíma þegar kennslan er að komast á og festa sig í sessi. Eins 

og Finnur segir orðrétt: 

þegar ég var að byrja þá var bara einn kennari þarna sem bjó í 
honum var bara skaffað herbergi. Það var skúr þarna úti og hann 
bjó í honum sko. En svo var hann tekinn í gegn og þá bjó hann 
bara inni hjá okkur sko. 

 

Hér sést að á þessum tíma sem liðinn er hafa orðið miklar breytingar. 

Nemendur eða fangar í dag fá sjaldan að fara í skólann á Selfoss, heldur eru 

fastir kennarar sem koma á Litla-Hraun í ákveðinn tíma á dag og kenna þar. 
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Þeir eru ekki með fasta búsetu þar meðal fanganna lengur, eins og kannski 

gefur að skilja. Samt sem áður eru fangar sem fá að fara á Selfoss í skólann, 

og þar á meðal var einn viðmælenda minna. Hann lýsir þessari sömu 

frelsistilfinningu og Finnur, og segir:  

Svo náttúrulega síðustu önnina mína þá var ég keyrður í FSu í 
skólann á hverjum degi. Það var alveg frábært að komast út fyrir 
girðinguna á meðal fólks, þó svo að það sé fullt að góðu fólki 
þarna inni þá er líka fullt af vitleysingum og mikið að sjá sem 
strákar á mínum aldri eiga aldrei að upplifa og sjá.  

Ég var sko í þremur fögum þá fór ég jafn oft og ég þurfti. Þetta 
var nú svolítið fyndið sko á móti skólanum er kaupfélag og 
pítsastaður og ég var alltaf keyrður og látinn út þar og labbaði 
svo yfir í skólann og var svo allaf sóttur á sama stað aftur sko.  

Ég var oft frá 9-2 eða 10-4 eitthvað svoleiðis og svo náttúrulega 
sóttur og það sem náttúrulega fylgir þessu og ég var orðinn mjög 
vanur þá í hvert skipi sem maður kom úr skólanum var líkamsleit 
og ég náttúrulega strippaður þannig að ég væri ekki að koma með 
neitt inn í fangelsið. Ég var fljótur að venjast því þetta var 
eitthvað sem ég varð að gera og ég skildi alveg og flæðið er 
þarna rosalega af alls kyns eiturlyfjum. 

 

Hér sést glöggt hversu miklu máli þetta skipti fyrir þessa stráka að fá að 

komast út úr fangelsisumhverfinu og í venjulegt umhverfi. Frelsistilfinningin 

var sterk hjá þeim og þeim fannst þetta hafa skilað þeim miklu.  

 

Þegar ég tók viðtölin kom ég inn á þær breytingar sem viðmælendur mínir 

vildu helst sjá varðandi menntaumhverfið og mun ég nú gera grein fyrir þeim 

hér. Það fyrsta sem bar á góma hjá flestum þeirra var að auka áhersluna á 

verknám og þá sérstaklega trésmíði. Þeir tala í þessu samhengi um að margir 

þessara stráka sem sitja inni hafi unnið í smíðavinnu og þeir töldu að aðstaðan 

væri fyrir hendi á Litla-Hrauni því þar er trésmíðaverkstæði. Eins og einn 

viðmælenda minna sagði:  

Það mætti alveg setja upp eitthvað meira, ég veit að það var hægt 
að fara í skóla á Selfossi og ég veit að FSu býður upp á margt og 
strákar hafa fengið að taka eins og járnsmiðinn og þetta. Þeir 
hafa fengið að fara upp á Selfoss og taka þessar greinar en ég 
held eins og smiðinn og svona það eru svo margir strákar sem 
hafa unnið í byggingavinnu og svona sem lenda oft í rugli og 
svona. Ég veit það bara sjálfur, ég var sjálfur í því og flest allir 
strákar sem hafa verið hérna ég meina smiðurinn, það eru margir 
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strákar sem myndu vilja læra það, þeim finnst það svona minna 
krefjandi heldur en að liggja yfir bókunum og svona ekki svona 
svakalega bóklegt það mætti huga að einhverju svoleiðis.  

 

Þeir tala nokkrir um að þeir sæju möguleika á að fá fleiri til að fara í skólann 

með því að auka við námsframboðið og eins og fyrr sagði lögðu þeir áherslu á 

verknámið í því samhengi. Annað sem þeir töldu að þyrfti að bæta varðandi 

skólann var tíminn sem þeir fengu í skólanum, hann væri of stuttur. Þeim 

fannst að það þyrfti að auka þann tíma sem þeir fengu að vera í skólanum sem 

og viðveru kennaranna. Viðvera kennaranna væri takmörkuð og eins og fram 

hefur komið þurfi þeir oft að bíða í marga daga eftir aðstoð ef þeir stranda í 

einhverju verkefni.  

 

Þeir sáu það líka fyrir sér að fá aukinn tíma í skólanum til þess að vinna 

saman, utan kennslustundanna. Þeir gætu þá hist og hjálpað hverjir öðrum og 

lært. Hvað aðgang að tölvum í kennslunni viðkemur töldu viðmælendur mínir 

að það þyrfti að auka þann tíma því að margir þeirra væru í mörgum áföngum 

í einu í fjarnámi sem krafðist þess að þeir ynnu á tölvur og í gegnum netið.  

 

Einn viðmælanda minna kom með þá hugmynd að halda kynningarfundi um 

það nám sem væri í boði nokkrum sinnum á ári inni í fangelsinu. Hann taldi 

að það vantaði upplýsingastreymi til fanganna um innihald þess sem þeim 

stæði til boða. Eins fannst þeim að það ætti að vera hægt að hefja námið 

hvenær sem er en ekki eingöngu í byrjun annar og að skólinn ætti að vera 

starfandi allt árið, því eins og einn viðmælandi minn segir:  

Ég komst ekki í það strax(námið) því ég kem inn í apríl þannig 
að þá er önnin að vera búin, þannig að ég þurfti að bíða allt 
sumarið og svo byrja í haust.  

Það er enginn sumarskóli eða neitt og það er svolítið skrítið 
manni finnst að það ætti að vera kennsla þarna alltaf. Það er ekki 
eins og maður sé að fara í neitt sumarfrí sko. Ég er alltaf þarna 
skilurðu. Og manni finnst það svolítið skrítið og þá væri ég bara 
búinn með þetta skilurðu. 
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Hann sá þá fyrir sér að hægt væri að byrja hvenær sem er enda er um litla 

hefðbundna kennslu að ræða og hver vinnur á sínum hraða í sínum áfanga. 

Þetta ætti því að vera möguleiki.  

4.2.4 Hindranir varðandi menntunina  
Þó svo að viðmælendur mínir hafi allir talað vel um skólann, og kennsluna 

almennt, voru samt sem áður nokkur veigamikil atriði sem þeir nefndu sem 

hindranir. Mun ég nú gera grein fyrir þessum atriðum.  

 

Eins og fram kom hér að ofan var kennslufyrirkomulagið þannig að nemendur 

gátu ráðið hraða sínum sjálfir og lítið var um hefðbundna kennslu að ræða. 

Viðmælendur mínir sáu þetta fyrirkomulag sem hindrun, þó svo að það hafi 

yfirleitt hentað þeim ágætlega. Þeir töluðu um í þessu samhengi um nemendur 

sem ættu erfitt með að læra og væru að byrja í námi eftir mörg ár og hversu 

erfitt þetta gæti reynst þeim. Að byrja í skóla væri erfitt þegar menn væru 

búnir að vera í mikilli neyslu og höfðu jafnvel flosnað upp úr grunnskóla og 

að því gæti það orðið hindrun að ætla sér síðan að ganga inn í þetta 

fyrirkomulag. En um þetta atriði hefur verið rætt nánar hér að ofan (sjá 

Kennslufyrirkomulagið, kostir og gallar). 

 

Hvað varðar peningahliðina fá þeir sem eru í skólanum laun. Launin aftur á 

móti eru mjög lág, miðað við þær tekjur sem fangarnir geta haft ef þeir eru í 

vinnu. Viðmælendur mínir minntust allir á það óréttlæti sem þeir töldu sig 

vera beitta í sambandi við launin sem þeir fengu fyrir að vera í skólanum. 

Þetta álitu þeir mestu hindrunina í náminu og töluðu um að margir sem þeir 

þekktu til hafi hætt í skólanum því að þeir höfðu ekki efni á því að vera þar. 

Eða eins og Guðmundur sagði:  

...menn ættu alla veganna að hafa það sama. Ekki nóg með að fá 
lægri laun, heldur fá menn líka minni tíma. Hinir sem fara að 
vinna fara út fyrir og seinna inn. Þannig að þú ert með minni laun 
og styttri tíma. Þú lifir ekkert á fjögurþúsundkalli á viku af því að 
þú færð eina heita máltíð á dag sem þig langar ekkert endilega að 
borða sko, það er ekki eins og það sé einhver vsop lambasteik 
þarna og hérna þú þarft að kaupa þér að éta sjálfur, og svo ertu 
kannski að lyfta og eitthvað og kaupir prótein, og þú þarft að taka 
það á afborgunum eða eitthvað sko. Mér finnst bara að menn 
ættu að fá hærri laun fyrir að vera í skólanum sko.  
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Þetta atriði sáu viðmælendur mínir fyrir sér sem eina stærstu hindrunina en 

einnig bentu þeir á að reglurnar sem giltu um eiturlyfjanotkun væri ákveðin 

hindrun. Þeir töluðu í þessu samhengi um að inni í fangelsinu væru meirihluti 

fanganna sem ætti við eiturlyfjavandamál að stríða og því fyndist þeim það 

skjóta skökku við að refsa þeim sem féllu einu sinni á þvagprufu og taka af 

þeim skólann. Þeir töldu það vera mjög erfitt að hætta neyslu án þess að fara 

fyrst í meðferð áður en fangelsisdvöl hófst. Með því að vera í skóla væru 

menn að reyna að gera eitthvað í sínum málum og því töldu þeir það mjög 

ósanngjarnt að menn væru reknir úr skólanum fyrir að falla á einni þvagprufu. 

Eða eins og Guðmundur segir: 

Menn náttúrulega eru að falla á þvagprufu sem mér finnst nú 
svolítið fáránlegt, því að margir eru með vímuefnavandamál og 
það er ekkert gert til að hjálpa þeim, bara refsa þeim. Þetta er 
svolítið þannig að ef menn eru að fara í meðferð þá fá þeir ekki 
að fara í meðferð af því að þeir falla á þvagprufu sko. Þetta hefur 
alveg gerst. 

Svanur tekur í sama streng og segir:  

 ...það er svolítið gróft að þeir sem kannski byrja í skólanum eiga 
kannski við smá fíkniefnavandamál að stríða og eru að reyna að 
taka sig á og þá eru allir teknir í pissuprufur í skólanum, og þeir 
hafa verið að reykja og eru reknir úr skólanum og hugsa þetta er 
alveg vonlaust þetta er alveg fáránlegt. Ég meina hvað eiga þeir 
að gera, þeir byrja bara að reykja á fullu. Þetta er fáránlegt að 
refsa mönnum fyrir að reyna að taka sig á. 

 

Eins og sést hér af þessari umfjöllun eru það einkum þessi þrjú atriði sem 

gætu virkað sem hindrun varðandi menntunina. Þó svo að 

kennslufyrirkomulagið geti líka virkað hvetjandi fyrir suma er það hindrun 

fyrir aðra, eins og fram kom hér að ofan. Hvað varðar svo peningahliðina álitu 

viðmælendur mínir það helstu hindrunina að menntunin væri ekki sett á sama 

stall og vinna. Hvað varðar svo aftur síðasta atriðið, eða reglurnar sem settar 

eru varðandi eiturlyfjanotkunina, þá sést glöggt hvert viðhorf þeirra er. Þeim 

fannst það vera nokkuð harkalegt að menn séu reknir úr skólanum fyrir þetta 

brot, þar sem engin leið væri fyrir þá að fara í meðferð áður en þeir færu inn. 

Þarna koma mótsagnirnar skýrt í ljós, á að refsa eða á að betra og hvernig er 

hægt að samþætta þetta tvennt? Á meðan fangarnir eiga ekki kost á því að 
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byrja afplánun í meðferð og svo virðist sem aðgangur að eiturlyfjum sé 

greiður eiga þeir oft erfitt með að hætta neyslu. Þeir sem reyna að taka sig á 

fara í skólann og mótsagnirnar gætu því virkað sem hindrun þar sem 

samþætting þessara atriða er ekki nægjanlega skýr.  

 

4.3 Ávinningur menntunarinnar  

4.3.1 Sjálfstraust og framtíðaráform 

Allir viðmælendur mínir töldu sig eiga menntuninni sem þeir fengu margt að 

þakka. Mun ég nú gera grein fyrir þeim ávinningi sem þeir töldu að menntunin 

hefði skilað þeim á meðan þeir sátu inni. Fyrst ber að nefna sjálfstraustið. 

Allir viðmælendur mínir töldu að þeir hafi öðlast aukið sjálfstraust, þeir urðu 

öruggari með sig og töldu að menntunin og sú vitneskja að þeir gætu lært hafi 

m.a. skilað þeim þessu aukna sjálfstrausti. Eins og Finnur segir: 

Síðan fæ ég þetta sjálfstraust og þegar maður er búinn að læra þá 
kemur meira sjálfstraust og meiri væntingar og maður þorir 
meira að biðja um meira. Ekki bara vera verkamaður með 110 kr. 
á tímann sko. Og svo hefur þetta vafið upp á sig. Ég er samt ekki 
að vinna í minni grein núna sko.  

Og ég segi það sko að mín fagmennska í kring um það að hafa 
tekið skólann er því að þakka að ég hef komist hingað sem ég er í 
dag. 

Og þetta er ekki spurning fyrir menn sem eru í fangelsi sko að 
nýta sér þetta. 

Og Guðmundur er sammála og segir: 

 ...ég er kominn í skólann núna sem ég væri pottþétt ekki og ég 
fékk tækifæri til að sjá að ég get alveg lært sem að ég væri búinn 
að segja við sjálfan mig að ég gæti ekki. Núna hafði ég áhuga og 
fékk 8 í stærðfræði en ekki 3 eins og í samræmdu prófunum.  

Þetta er búið að opna fullt af möguleikum fyrir mig. Ég veit ekki 
hvernig ég á að orða það. Þetta er bara búið að gera alveg helling 
sko. Ég get ekkert sagt annað. Það er líka auðveldara að byrja 
þarna heldur en í stórum skólum. Maður hugsaði til þess með 
hryllingi að fara í framhaldsskóla eitthvað. Og menn þarna er 
miklu auðveldara að byrja þarna en úti. Og maður getur séð hvað 
maður getur og hvað maður getur lagt á sig. Þarna sér maður 
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hvað maður getur, og hversu mikið maður getur tekið. Maður 
lærir þá inn á sig sem námsmann.  

Ég sá að ég gat þetta alveg, maður var efins að maður myndi geta 
þetta. Og þetta var nú bara einfalt einhvern vegin.  

 

Það má því sjá að þeir telja sig hafa öðlast aukið sjálfstraust. Að koma aftur út 

í samfélagið og hafa gert eitthvað uppbyggilegt við tímann á meðan þeir sátu 

inni skilaði þeim þessum ávinningi. Þeim fannst þeir hafa verið að gera 

eitthvað af viti, því eins og einn viðmælenda minna orðaði það:  

Þetta bara munaði öllu sko. Manni finnst maður vera að nýta 
tímann enn þá betur þegar maður er í skólanum. Ef maður er að 
vinna þá er maður að hafa eitthvað fyrir stafni, en ef maður er í 
skólanum þá er maður að græða á því sko. Ég bara fílaði þetta 
fínt.  

 

Hið aukna sjálfstraust þeirra birtist einnig í því að þeim fannst þeir vera orðnir 

eitthvað annað en bara dópistar og glæpamenn. Þeir gátu orðið borið höfuðið 

hærra og töldu sig frekar getað gengið að vinnu með sæmileg laun en ella, eða 

eins og Hermann sagði:  

Ég held að það myndi skila sér út í þjóðfélagið að menn komi út 
héðan, þú veist með hökuna svona aðeins upp í loft, og vita að 
þeir gátu eitthvað þú veist þeir voru ekki bara dópistar eða sko 
eins og þeir komu inn heldur þegar þeir koma út sjái þeir eitthvað 
að menn geta tekið smiðinn eða rafvirkjann eða eitthvað, og 
menn sjá að þegar þeir eru komnir út geta þeir farið að vinna með 
kannski þrjú hundruð eða fjögur hundruð þúsundkall á mánuði. 

 

Þetta aukna sjálfstraust skilaði sér svo áfram í því að þeir töldu menntunina 

hafa haft áhrif á framtíðarplön sín. 

 

Allir viðmælendur mínir höfðu framtíðarplön og tengdu það við velgengni 

sína í skólanum. Einn viðmælenda minna sagði:  

 ...náttúrulega að klára námið og fara að smíða. Svo bara að 
athuga hvort maður fari í eitthvað meira, fara í meistarann eða 
klára stúdentsprófið eða. Það er alla veganna eitthvað plan sem 
hefur ekki verið áður. 

Hinir tóku í sama streng og töldu að það að hafa verið í skóla hafi skilað sér 

áfram í einhverja stefnu og sýn á framtíðina. Allir viðmælenda minna eru í 
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skóla í dag, eða hafa lokið iðnnámi eða háskólaprófi. Þeir segja allir að það sé 

öruggt mál að þeir væru ekki í sömu sporum og þeir eru í dag ef þeir hefðu 

ekki ákveðið að fara í skólann á Litla-Hrauni.  

4.3.2 Fíkniefnaneysla 

Hvað varðar fíkniefnaneyslu minntust flestir viðmælenda minn á það að ef 

þeir hefðu ekki verið í skólanum hefðu þeir verið í neyslu á meðan þeir sátu 

inni. Einn viðmælenda minna orðaði þetta svona:  

Það sko munaði öllu fyrir mig að hafa skólann þarna því annars 
hefði ég bara verið í miklu meira rugli þarna eða verið í rugli 
þarna sko. 

Ef maður er ekki í skólanum þá getur þú verið að vinna, ég 
ætlaði að athuga með vinnu en þá vildu gaurarnir ekki tala við 
mig því að deildarstjórinn var búinn að eitra svo mikið fyrir mér. 
Þá hefði ég þurft að sitja inni með hinum vitleysingunum þarna. 
Þeir sitja bara og reykja hass þannig að... 

Annar viðmælenda minna var greinilega á sama máli og sagði:  

Já já bara menn hættu neyslu um leið og þeir byrjuðu í skólanum 
og menn eru alltaf að gera plön og svoleiðis, og einn 
vinnuveitandinn hringdi í einn þegar hann frétti að hann væri í 
skólanum og bauð honum vinnu þegar hann kæmi út og þú veist 
þannig að hann byrjaði strax að plana að klára smíðabrautina sína 
og svona, og þannig að þetta peppaði menn upp og svona sko. 
Menn sem voru í skólanum voru menn sem voru að gera eitthvað 
af viti þarna. Það var alveg klárlega munur á því. 

 

Hér sést að þeir sem voru í skólanum tóku sig á og hættu neyslu. Þeir lögðu 

greinilega mikið á sig til þess því að eins og fram hefur komið, var ekki boðið 

upp á meðferð í byrjun úttektar þannig að þegar þeir komu inn voru þeir búnir 

að vera í mikilli neyslu í lengri tíma. Til þess að eiga kost á því að vera í 

skólanum urðu þeir að vera lausir við eiturlyf og þeir töldu því að skólagangan 

og sú ákvörðun sem þeir tóku að stunda skólann hafi haldið þeim frá 

eiturlyfjum á meðan þeir sátu inni.  

4.3.4 Ávinningurinn í hnotskurn 

Þegar skoðuð eru viðhorf þessara viðmælenda minna til menntunarinnar 

almennt, kemur í ljós að hún hefur reynst þeim einhvers konar lífæð eða 
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haldreipi á meðan á afplánuninni stóð. Þeim leið vel í skólanum og fannst eins 

og þeir væru komnir í nokkuð eðlilegt umhverfi þegar þeir voru inni í 

skólabyggingunni. Eða eins og tveir viðmælenda minna lýsa þessu:  

Mér fannst þægilegra manni leið bara vel bara með strákunum úti 
í skóla, maður fékk sér kaffi þarna og kaffi og sígó og sjalla og 
þú veist, allir á sitt hvorri deildinni kannski og þú veist kannski 
eins og á minni deild. Þarna var kannski einn strákur í skólanum 
og svo þarna sko, hitti maður þá alltaf af öðrum deildum og svo 
þarna vorum við að hjálpast að við að læra og þetta var miklu 
þægilegra. 

Þetta var svona eðlilegra umhverfi, maður fann ekkert fyrir því 
að maður væri í fangelsi sko þegar maður var í skólanum, þá var 
maður ekkert að hugsa um það og við reyndum að hjálpast að og 
styðja hvorn annan í skólanum. 

Þegar maður labbar inn í skólann á Litla- Hrauni þá eru þetta 
bara tvær skólastofur og tölvustofa, og þá kemur maður kannski í 
umhverfi sem er svolítið ólíkt hinu umhverfinu sem menn eru í 
hinn tíma dagsins og sjálfsögðu, þó ég hafi ekki pælt í því fyrr en 
nú þá fann maður svolítið frið í því að vera að gera eðlilega hluti 
sko þannig að það var gott að því leiti að geta fundið eitthvað 
svoleiðis. 

 

Þeir töldu menntunina klárlega hafa skilað þeim margs konar ávinningi eins 

og fram kom hér að ofan. Ekki eingöngu á meðan á afplánuninni stóð, heldur 

einnig eftir að þeir komu út. Það var einhver gátt sem opnaðist því eins og 

Hermann sagði fékk hann aukinn áhuga á að vita meira og allt í einu hafi hann 

uppgötvað að það var til annar heimur en sá sem hann hafði þekkt í svona 

mörg ár. Hann taldi að námið hafi verið gefandi og skemmtilegt.  

 

Þegar ávinningur menntunarinnar er dreginn saman kemur í ljós að menntunin 

hefur skilað viðmælendum mínum miklu. Þeir hafa öðlast aukið sjálfstraust, 

þeir gera sér grein fyrir því að til er annar heimur, utan þess sem þeir hafa 

verið samdauna oft í fleiri, fleiri ár. Sjálfstraustið hefur einnig batnað því þeir 

eru allir með framtíðarplön og hafa haldið áfram í skóla eða hafa útskrifast og 

eru í vinnu tengdu sínu sérsviði. Þeir töldu einnig að dvölin í skólanum og sá 

tími sem þeir vörðu þar og í námið hafi hjálpað þeim að takast á við 

fangelsisvistina og létt þeim lífið þar inni. Því má álykta að menntun í 

fangelsum skili sér aftur út í samfélagið.  
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4.4 Vettvangsathugun 

Til þess að átta mig betur á aðstæðum og til að dýpka skilning minn á því sem 

viðmælendur mínir töluðu um varðandi menntunina ákvað ég að fara í 

vettvangsathugun á Litla-Hraun og fá að taka þátt í því sem þar fór fram í 

skólanum hálfan dag. Ég fékk að fylgjast með í kennslu og tala við fanga sem 

þar stunduðu nám. Það voru þrír fangar sem ég talaði persónulega við og síðan 

talaði ég við fjóra til viðbótar í einu. Ég mun nú gera grein fyrir þeim atriðum 

sem þarna komu fram og styðja enn frekar við þær niðurstöður sem fram 

koma hér að ofan varðandi hindranir sem og hvers virði það er þeim að fá að 

stunda námið.  

 

Þeir þrír sem ég talaði persónulega við staðfestu það sem hinir 

viðmælendurnir mínir voru allir búnir að minnast á í viðtölunum að það væru 

margir sem hættu í náminu vegna þess að þeir hefðu ekki efni á að stunda það. 

Það væri svo illa borgað að þeir sem t.d. reyktu hættu námi þar sem 

peningarnir dygðu ekki.  

 

Hvað varðar brottfallið minntust fangarnir á hversu margir byrjuðu í skólanum 

á haustin og eftir jól en líka hversu margir dyttu út. Þeir töldu allir að 

aðalástæða þess væri peningarnir, þ.e. hversu lág upphæð þeir fengju sem 

væru í námi miðað við það sem hægt væri að vinna sér inn í annarri vinnu 

þarna inni. Önnur ástæða sem þeir nefndu sem ástæðu brottfallsins var hversu 

illa það hentaði sumum að þurfa að stunda svona mikið sjálfsnám eins og gert 

er ráð fyrir að þeir geri. Þeir sögðu að það væri erfitt, sérstaklega fyrir þá sem 

höfðu litla sem enga reynslu af skóla eða hefðu verið lengi utan skóla að taka 

upp þráðinn aftur. Það væri heldur ekki verið að gera þeim auðvelt fyrir með 

því að vera með takmarkaða staðkennslu og að allt væri byggt upp sem 

einhvers konar fjarnám eða sjálfsnám með aðstoð.  

Það kom einnig skýrt fram í þessari vettvangsathugun hversu miklu máli það 

skipti fangana að eiga möguleika til menntunar. Þeir minntust allir á hversu 

gott þeim fannst að fá að koma inn í skólann og þá hafi þeim liðið eins og þeir 
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færu út úr fangelsinu eins og þeir orðuðu það. Þeir tóku því í sama streng og 

fyrri viðmælendur mínir og lýstu skólanum þannig að þeir væru að fara að 

gera eitthvað venjulegt og líktu því við að þeir færu þá út úr 

fangelsisumhverfinu. Það virtist skipta þá miklu máli að komast í þetta 

umhverfi og þeir virtust geta sökkt sér ofan í námið og gleymt stund og stað á 

meðan þeir voru inni í skólanum.  

 

Þátttökuathugunin studdi því niðurstöður viðtalanna hvað varðar viðhorf til 

námsins, hversu miklu máli skiptir að líta námið sömu augum og vinnu í 

fangelsinu og að það séu greidd sömu laun fyrir námið og vinnuna. Einnig 

staðfesti vettvangsathugunin að til væri annar hópur sem ætti erfitt með nám, 

og það væri hópurinn sem dytti út í byrjun. Fyrirkomulag kennslunnar væri 

með þeim hætti að það hentaði ekki öllum. Eins staðfestu þeir einstaklingar 

sem ég talaði við í vettvangsathuguninni það hversu mikilvægur skólinn væri 

þeim. Þeim fyndist gott að komast í skólann og hverfa í burtu frá hinu 

hefðbundna fangelsisumhverfi.  
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5 Umræða 

5.1 Sameiginleg einkenni  

Eins og komið hefur fram í þessari rannsókn hafa viðmælendur mínir ákveðin 

sameiginleg einkenni eins og ungan aldur og að hafa setið inni fyrir brot tengd 

fíkniefnum. Þessi einkenni eru einkenni hins hefðbundna norræna 

glæpamanns samkvæmt skýrslu sem Norræna ráðherraráðið gaf út um 

norræna menntun í fangelsum (2005). Þar er hinum norræna, hefðbundna 

glæpamanni lýst sem manni undir þrítugu sem hefur hætt mjög snemma í 

skóla. Hann hefur litla reynslu af vinnumarkaðinum og í mörgum tilfellum á 

hann við viðvarandi misnotkunarvandamál að stríða. Annað sem viðmælendur 

mínir áttu sameiginlegt var félagslegur stuðningur og mikilvægi hans. 

Stuðningur fjölskyldunnar skipti mjög miklu máli, hann kom fram með 

beinum og óbeinum hætti á þann hátt að allir viðmælendur mínir áttu stuðning 

fjölskyldunnar vísan og vildu standa sig vel vegna hennar. Fjölskyldan hvatti 

þá áfram í náminu sem virtist hafa mikil og jákvæð áhrif á nám fanganna og 

bendir það til þess hve stuðningur skiptir miklu máli og því þyrftu stjórnvöld 

að vera vakandi yfir þeim einstaklingum sem ekki eiga slíkan stuðning vísan.  

 

Þegar skoðuð er reynsla viðmælenda minna af skólakerfinu kemur í ljós að 

meirihluti þeirra höfðu hvorki mikla né jákvæða reynslu af skólakerfinu. Þessi 

staðreynd kemur heim og saman við umfjöllun Garmons (2002) þar sem hann 

skoðar fanga í bandarískum fangelsum þar sem í flestum ríkjum eru fangar 

með litla sem enga menntun að baki og eiga við margs konar námsörðugleika 

að stríða. Í skýrslu Evrópuráðsins (1990) um menntun í fangelsum er komið 

inn á sömu atriði. Þar er talað um að fangar séu oft ólánsfólk í lífinu með litla 

eða enga starfsreynslu að baki. Þeir hafa oft lélega sjálfsímynd og hafa séð 

sjálfa sig sem fallista í skóla, mörgum þeirra finnist einnig eins og að menntun 

hafi ekkert að bjóða þeim. Margir eiga við námsörðugleika að stríða og í því 

samhengi er talað um að rannsóknir hafi sýnt að um þriðjungi fleiri eiga við 

þess konar vandamál að stríða í fangelsum en úti í samfélaginu. Þetta á einnig 

við um viðmælendur mína. Þeir töluðu allir um hversu lítið sjálfstraust þeir 
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hefðu haft og sumir þeirra töluðu einnig um að þeir hefðu ekki treyst sér til 

þess að byrja í skóla fyrr en þeir komu inn á Litla-Hraun. Hið litla sjálfstraust 

og sjálfsálit setti þá á þann stall að þeir sáu sjálfa sig sem þrepi neðar í 

þjóðfélagsstiganum en aðra borgara og þeir töldu að þeir gætu ekki gengið í 

skóla og lært eins og aðrir.  

 

5.2 Umgjörð menntunarinnar 

Hvað varðar fyrirkomulag kennslunnar á Litla-Hrauni er gert ráð fyrir miklu 

sjálfsnámi fanganna og það hefur komið í ljós að sú aðferð hentar ekki öllum 

hópnum. Fangar eru oft hópur sem hefur litla sem enga menntun að baki, eins 

og fram hefur komið, og sjálfstraust þeirra er oft lítið og því getur verið erfitt 

að ætla sér að læra með þessum hætti. Eins og viðmælendur mínir töluðu allir 

um varðandi fyrirkomulagið, töldu þeir að mikilvæg ástæða þess að margir 

hættu í skólanum á fyrstu vikunum væri álagið sem fylgdi því að stunda 

sjálfsnám og trúin á eigin getu væri svo lítil að margir hættu námi án þess að 

reyna til hlítar. Að hafa ekki faggreinakennara alla daga gerði það einnig að 

verkum að þeir þurftu að bíða í nokkra daga eftir aðstoð ef þeir strönduðu í 

námsefninu. 

 

Þegar skoðaðar eru rannsóknir á fyrirkomulagi í kennslu í fangelsum kemur í 

ljós mikilvægi þess að notast við sveigjanlegar kennsluaðferðir. Námsskráin 

verður að byggja á þörfum nemandans þar sem kennarinn er leiðbeinandi og 

leiðir nemandann að efninu með virkum hætti (Evrópuráðið, 1990). Í sömu 

skýrslu er talað um mikilvægi þess að notast við aðferðir fullorðinsfræðslu  

(e. adult education methods) við kennsluna og það er sú aðferð sem notuð er 

að hluta í kennslunni á Litla-Hrauni. Aðferðin gerir m.a. ráð fyrir því að gerð 

sé áætlun fyrir hvern og einn nemanda á grundvelli getu hans og hæfni. Hver 

og einn nemandi á Litla-Hrauni gerir eigin áætlun um hvernig hann ætli að 

haga náminu og hversu mörgum fögum hann ætli að ljúka í samvinnu við 

kennslustjóra. Þetta þýðir að þeim nemendum sem standa veikar og eiga við 

einhvers konar námsörðugleika að stríða gæti verið meinaður aðgangur að 
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náminu sjálfkrafa því fyrirkomulagið á kennslunni hentar þeim ekki og þeir 

gætu þurft á mun meiri leiðsögn að halda en viðmælendur mínir. Þetta 

undirstrikar jafnvel enn frekar að viðmælendur mínir eru svolítið sérstakur 

hópur.  

 

Hvað varðar hindranir á menntun í fangelsum kemur það fram í rannsókn sem 

Vacca (2004) gerði að viðhorf fangelsisyfirvalda og þar með talin viðhorf 

fangavarða gætu virkað sem hindrun fyrir fangana að nýta sér menntunina ef 

viðhorfin voru neikvæð. Rannsóknir Blakes og Sacetts (1975) hafa einnig sýnt 

fram á að velgengni menntunar í fangelsum má að mestu rekja til gilda og 

viðhorfa einstaklinga sem eru þar í stjórnunarstöðum sem og annarra 

starfsmanna fangelsisins. Sömu niðurstöður fengust í rannsókn Evrópuráðsins 

(1990) þar sem talað er um hversu erfitt fangaverðir og annað starfsfólk 

fangelsisins getur gert föngum fyrir að stunda námið. Ástæðurnar geta t.d. 

verið lítil menntun fangavarðanna sjálfra, fordómar og aðrir þættir. Sé þetta 

hluti vandans má ekki vanmeta stöðu og viðhorf fangavarðanna, þar á meðal 

sjálfsmynd þeirra og annarra starfsmanna fangelsanna til þess að auka líkurnar 

á jákvæðu viðhorfi þeirra til menntunar fanganna. Nefndar eru nokkrar leiðir 

til þess að bæta sjálfsímynd fangavarðanna, þar á meðal að gefa þeim sjálfum 

aukið tækifæri til þjálfunar og menntunar. Þessar niðurstöður virðast koma 

heim og saman við sýn viðmælenda minna á viðhorfum fangavarðanna til 

menntunarinnar. Þeir töluðu um letjandi viðhorf þeirra þar sem þeim fannst að 

fangaverðirnir reyndu að koma í veg fyrir að fangarnir gætu fengið aukatíma 

og nýtt sér aðstöðuna sem var í skólanum til þess að læra fyrir utan 

skilgreindan tíma. Þeir töldu sig hafa mætt hindrunum varðandi menntunina 

sem þeir tengdu beint við viðhorf fangavarðanna. 

 

Menntun hefur aðeins áhrif ef hún er numin af fúsum og frjálsum vilja og það 

verður að setja hana á sama stall og vinnu innan fangelsisins. Menntunin 

verður að vera metin á sömu forsendum og vinnan (European prison rules nr. 

78/1987). Eins og segir í lögum um fullnustu refsinga nr. 49/2005, í 19. gr. um 

nám og starfsþjálfun:  

Fangi skal eiga kost á að stunda nám, starfsþjálfun eða taka þátt í 
annarri starfsemi sem fram fer í fangelsi eftir því sem unnt er og 
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hann telst hæfur til. Reglubundið nám kemur í stað vinnuskyldu. 
Hver kennslustund jafngildir einni klukkustund í vinnu. Stundi 
fangi ekki nám með eðlilegum hætti getur skólameistari, að 
höfðu samráði við forstöðumann, ákveðið að víkja fanga úr námi. 
Fangelsi útvegar og greiðir fyrir kennslubækur vegna náms í 
fangelsi og eru þær eign fangelsis. 

 

Hér kemur skýrt fram í lögunum, bæði hinum íslensku sem og evrópsku, réttur 

fanga til að stunda nám. Aftur á móti verður að setja námið undir sama hatt og 

aðra vinnu innan fangelsisins en samkvæmt viðmælendum mínum er það ekki 

gert. Ein af hindrununum til menntunar sem þeir nefndu var peningaleysi. Þeir 

sem stunduðu nám höfðu ekki nægjanlega miklar tekjur til að geta framfleytt 

sér og þá sérstaklega ef þeir voru reykingamenn. Þeir töldu að setja ætti 

menntunina á sama stall og aðra vinnu, að þeir sem vildu fara í skólann fengju 

sömu möguleika á launum og þeir sem völdu að vinna.  

 

5.3 Ávinningur 

Ávinningur menntunar er margvíslegur. Niðurstöður rannsóknar minnar styðja 

þær hugmyndir sem fram hafa komið varðandi það að vekja upp jákvæð 

markmið hjá föngunum og að gera þeim grein fyrir nýjum möguleikum í lífinu 

sem aftur geta leitt til þess að fangarnir verði fráhverfir glæpum og velji sér að 

halda áfram á þeirri braut sem þeir byrjuðu á í fangelsinu, á menntabrautinni. Í 

skýrslu Evrópuráðsins (1990) kemur fram að framlag menntunarinnar og 

virkni nemandans í menntuninni hjálpi föngum til þess að vera afslappaðri, 

losa um streitu og að þróa með sér andlega og líkamlega hæfileika sína. Góð 

menntun og kennsla endurspeglast í nemandanum í formi jákvæðra eiginleika 

og markmiða. Hún hjálpar þeim að líða eins og manneskjur og tengir fangana 

við samfélagið utan múranna. Ávinningurinn verður sá að fangelsisvistin 

verður þolanlegri og hægt er að takmarka skemmdir á persónuleikanum. Þetta 

sjónarmið kemur heim og saman við viðhorf viðmælenda minna í 

rannsókninni. Þeir töluðu um hversu gott þeim fannst að geta horfið frá hinu 

venjulega fangelsisumhverfi og í námið, farið úr fangelsinu og í skólann. Þetta 

eitt og sér gaf þeim þá tilfinningu að það væri til annað samfélag sem þeir 
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voru hluti af, utan múranna og námið tengdi þá við samfélagið. Þeir upplifðu 

sem þeir væru að einhverju leyti að lifa hinu venjulega lífi, a.m.k. á meðan 

þeir voru í náminu. Markmið viðmælenda minna voru einnig mjög skýr. Þeir 

sem ekki höfðu lokið námi voru ákveðnir í að halda áfram í skóla, hinir höfðu 

markmið tengd náminu sem þeir höfðu lokið og unnu í tengslum við það. Þeir 

töldu allir að fangelsisvistin væri þolanlegri í tengslum við að vera í skólanum 

og gátu tengt það beint við námið og það umhverfi sem það fór fram í.  

 

Samkvæmt skýrslu Norræna ráðherraráðsins (2005) hefur mikil áhersla verið 

lögð á það í Evrópulöndunum að tryggja að ungt fólk sem og fullorðnir fái 

tækifæri til þess að öðlast þá þekkingu og hæfni sem þeir þurfa til þess að 

takast á við ný atvinnutækifæri í samfélagi sem stöðugt er að breytast. Það er 

ljóst að án þessarar þekkingar og hæfni eru einstaklingar útilokaðir frá 

hefðbundnu menntakerfi og vinnumarkaði og það er sú staða sem fangar eru 

nú í. Eina leiðin út úr því er að stjórnvöld sjái hag sinn í því að mennta og 

þjálfa fangana. Þar segir einnig að kennsla og þjálfun verði að endurspegla hið 

hefðbundna menntakerfi og í ljósi mannúðar eigi að skilgreina menntun í 

fangelsum á mjög víðan hátt og því verði að líta á góða fangelsismenntun sem 

fjárfestingu í vörnum gegn glæpum. Þeir sem byrja í skóla í fangelsi munu 

margir halda áfram á menntabrautinni og finna sér vinnu eftir að þeir koma út. 

Þetta viðhorf kemur skýrt í ljós hjá viðmælendum mínum þar sem þeir hafa 

allir sem einn haldið áfram að mennta sig eftir að þeir komu aftur út í 

samfélagið. Það hefur svo aftur skilað þeim aukinni færni og þekkingu svo að 

þeir sem lokið hafa námi hafa fengið vinnu við sína grein en hinir eru enn í 

námi.  

 

Frá árinu 1933 hefur það verið yfirlýst markmið menntunar í 

ungmennafangelsum í Danmörku að auka sjálfstraust, bæta sjálfsmynd og 

auka almenna menntun fyrir unga afbrotamenn á aldrinum 15 - 21 árs (Nordic 

Council of Minisers, 2005). Það kemur skýrt í ljós hjá viðmælendum mínum 

hversu aukið sjálfstraust þeir öðluðust með því að mennta sig. Þeir fengu 

meiri trú á sjálfa sig og þeir höfðu það á tilfinningunni að þeir væru að gera 

eitthvað sem skilaði þeim einhverju til baka. Sjálfstraustið leiddi síðan til þess 

að þeir héldu áfram á sömu braut, eru í skóla eða hafa lokið honum. Lochner 
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og Moretti (2004) fundu að menntun í fangelsum eykur lestrar- og 

skriftarkunnáttu og aukin menntunarþátttaka er yfirleitt tengd bættri afkomu 

sem aftur tengist minni líkum á glæpum. Þeir segja að þetta sé hægt að skýra í 

ljósi þess að einstaklingar velja fremur launaða vinnu frekar en að stunda 

glæpi þar sem áhættan við glæpinn sé meiri en ávinningurinn af vinnunni.  

 

Bazos og Hausman (2004) skoða félagsmótunina sem verður þegar fangar fara 

í skólann og segja að menntunin geri það að verkum að fangarnir fái tækifæri 

til þess að læra hvernig á að haga sér í samfélaginu sem þeir búa í. Þeir læri 

almenn samskipti og leikreglur. Eins hefur komið fram að fangar sem stunda 

nám á meðan þeir voru í fangelsi, sýna síður ofbeldisfulla hegðan og þeir eru 

þolinmóðari við samfanga sína sem og fangaverði og annað starfsfólk (Vacca, 

2004). Viðmælendur mínir töldu að mikil samstaða ríkti á meðal þeirra sem 

voru í skólanum sem sýndi sig m.a. í því að þeir hjálpuðust að við lærdóminn 

og héldu saman.  

 

Í kjölfarið á umræðunni um aukið sjálfstraust fanganna vaknar sú spurning 

upp hvort stöðugt eigi að vinna í því að byggja upp sjálfsálit fólks sem er að 

taka út refsingu. Hverju skilar aukið sjálfstraust samfélaginu og á það að vera 

hlutverk refsikerfisins að bæta einstaklinginn? Svarið við þessum spurningum 

kom að einhverju leyti fram hér að ofan þar sem rannsóknir sýndu að aukið 

sjálfstraust leiði til þess að fangarnir haldi áfram á menntabrautinni. Þeir fái 

aukna trú á sjálfa sig sem leiðir svo aftur til þess að einstaklingarnir velji síður 

að fara aftur í afbrot. Þetta eru mótsagnirnar í kerfinu sem vekja upp 

spurningar varðandi fangelsisvistina. Á vistin að vera betrun eða á hún að vera 

refsing og hvernig fer þetta saman? Á áherslan sem hefur verið lögð á 

menntun í samfélaginu líka að eiga við um fanga og ef svo er, með hvaða 

hætti er hægt að samþætta refsinguna og betrunina? Það kom fram hjá 

viðmælendum mínum að þeir töldu menntunina vera betrun og í raun það eina 

uppbyggilega sem var í boði í fangelsinu. Samt sem áður er þeim refsað sem 

brjóta reglurnar sem settar eru varðandi skólann og er þeim föngum gert að 

hætta námi, t.d. ef það kemur fram í þvagprufu að þeir hafi verið að neyta 

eiturlyfja. Með refsikerfinu innan betrunarinnar virðist mér sem það sé verið 

að reyna að samþætta þessa þætti með einhverjum hætti en það gæti virkað á 
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þann veg að betruninni sé gert lægra undir höfði en refsingunni. Hvar sem er í 

kerfinu er verið að refsa, og eins og segir í skýrslu Evrópuráðsins (1990) er 

fangelsisvistin sem slík nægjanleg refsing. Ekki eigi að þurfa að koma til 

annarra refsiaðgerða ofan á hana. 
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6. Lokaorð 
Eins og fram hefur komið er menntun í fangelsum mjög mikilvæg, bæði fyrir 

fangana sjálfa sem og samfélagið í heildina. Ávinningur menntunarinnar er 

mikill, bæði fyrir einstaklinginn sem hana stundar sem og aðra borgara. 

Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á lækkun ítrekunartíðni þeirra sem stunda 

nám á meðan á afplánun stendur, aukið sjálfstraust og aukna hæfni að lifa í 

sátt við samfélagið. Ekki hafa verið gerðar neinar rannsóknir á Íslandi þar sem 

tekin hefur verið út ítrekunartíðni þeirra sem stunda nám á meðan 

fangelsisvist stendur og borin saman við hóp fanga sem ekki stunda nám. Það 

eitt og sér gæti verið verðugt viðfangsefni í aðra rannsókn. 

 

Ég lagði upp með ákveðnar rannsóknarspurningar í upphafi sem ég hef reynt 

að svara hér í þessari rannsókn. Í fyrsta lagi skoðaði ég sameiginleg einkenni 

fanganna og kom það mér á óvart hversu mikill félagslegur stuðningur 

fjölskyldunnar er, sem og annar félagslegur stuðningur sem þeir áttu vísan í 

fangelsinu, bæði hjá samföngum sínum og kennurunum. Hvatning 

fjölskyldunnar og stuðningur virðist því skipta mjög miklu máli og í því 

samhengi tel ég að það þurfi að huga vel að þeim föngum sem ekki eiga 

þennan stuðning vísan. Í öðru lagi skoðaði ég umgjörð menntunarinnar og þar 

sem rannsóknir sýna fram á að fangar eru yfirleitt hópur sem hefur flosnað 

snemma upp úr námi og að margir þeirra eiga við margs konar 

námsörðugleika að stríða, kemur það á óvart að námið sé þá byggt upp á þann 

hátt að um mikið sjálfsnám sé að ræða. Það útilokar sjálfkrafa þann hóp fanga 

sem ekki á auðvelt með nám. Þrátt fyrir það er það alveg klárt að 

fyrirkomulagið hentaði viðmælendum mínum mjög vel en ég tel að það þurfi 

samhliða þessu fyrirkomulagi að bjóða upp á annars konar námsaðferðir. 

Þessu tengt tel ég að það sé mjög mikilvægt að bjóða upp á kennslu allt árið 

um kring þar sem fangarnir eru að koma inn í fangelsið á öllum tímum ársins, 

en ekki eingöngu á skilgreindri haustönn eða vorönn skólans.  

 

Síðast og ekki síst skoðaði ég þann ávinning sem viðmælendur mínir töldu að 

menntunin hefði skilað þeim. Það sem mér fannst standa þar upp úr var 
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betrunin. Þeir töldu allir að menntunin væri sá þáttur refsivistarinnar sem væri 

betrun og gerði þá að betri einstaklingum. Þeir öðluðust aukið sjálfstraust, 

fengu aðra sýn á framtíð sína og menntunin hjálpaði þeim til þess að takast á 

við fangelsisvistina. Þrátt fyrir það eru mótsagnirnar alltaf til staðar og sú 

spurning hvort eigi að refsa eða betra, og birtust í refsingu þeirra sem brutu 

reglurnar í skólanum. Hvernig samþætta á refsingu og betrun er í raun sá 

punktur sem ég sé sem helsta viðfangsefni stjórnvalda til þess að takast á við.  

 

Það sem ég tel að liggi beinast við að gera í framhaldi er að skoða frekar 

brottfallið í skólanum og reyna að komast að því hvað veldur svo að hægt sé 

að skipuleggja námið á þann hátt að fleiri eigi möguleika á að stunda það. 

Eins og fyrr segir tel ég einnig að það þurfi að skoða vel hvaða stefnu við 

erum að taka og viljum taka varðandi menntamál í fangelsum. Viljum við 

refsivist eða viljum við betrunarvist? Er ekki möguleiki á því að samþætta 

þessa þætti betur og með skilvirkum hætti inn í kerfið?  

 

Þessi rannsókn hefur leitt í ljós mikilvægi menntunar fyrir þá sem hana stunda 

inni í fangelsinu. Persónulegur ávinningur viðmælenda minna af náminu er 

mikill og mikið og gott uppbyggingarstarf á sér stað í fangelsisskólanum og 

því tel ég að enn fleiri eigi að fá að njóta þess. Til þess að það sé hægt verður 

að bjóða þeim nemendum sem standa höllum fæti upp á nám við hæfi, sem og 

kennslu sem hentar slíkum hópi. Þessi ákveðni hópur telur ávinning 

menntunarinnar vera mikinn fyrir sig persónulega sem svo skilar sér aftur út í 

ávinning fyrir samfélagið í formi þess að þessir einstaklingar sem ég talaði við 

halda áfram í námi eða hafa lokið námi og stunda nú sína vinnu og borga sína 

skatta í stað þess að fremja afbrot. 

 

Þær úrbætur sem ég sé að helst þurfi að gera eftir að hafa unnið þessa 

rannsókn, eru í fyrsta lagi að fangarnir fái möguleika til þess að vinna sér inn 

jafnmikinn pening og þeir sem velja að stunda vinnu á meðan þeir sitja inni. Í 

öðru lagi tel ég, eins og fyrr hefur verið vikið að, að stuðla verði að 

breytingum er varðar námsfyrirkomulagið þannig að það henti ólíkum 

einstaklingum. Þar á ég við um að kennarar þurfi að vera meira til staðar fyrir 

nemendur, að boðið sé upp á hefðbundna kennslu í meira mæli en nú er og að 
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hlutur verknáms verði aukinn. Eins tel ég að það yrði til mikilla hagsbóta að 

bjóða upp á kennslu allt árið þar sem fangarnir koma inn í fangelsið allan 

ársins hring. Það þyrfti að vera markviss kynning á náminu svo að þeir 

einstaklingar sem ekki hafa heyrt um námið viti hvað er í boði og hvernig þeir 

geti sótt um. Í þriðja lagi tel ég, eins og ég hef rætt í þessari rannsókn, að 

stjórnvöld verði að marka sér stefnu á grundvelli þess hvort fangelsisvistin 

eigi að vera betrun eða refsing, eða að samþætta þessi atriði. Í fjórða lagi tel 

ég að koma verði til hvatning til þeirra einstaklinga sem ekki eiga sterkan 

félagslegan stuðning strax í upphafi námsins. Síðast en ekki síst tel ég að 

fangaverðir og annað starfsfólk fangelsanna þurfi að fá fræðslu og stuðning í 

auknum mæli í sínu starfi til þess að hafa tök á því að styðja fangana til betri 

vegar í stað þess að brjóta þá niður.  
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