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Resumé 
Undervisningen i de danske fængsler er ikke blevet systematisk undersøgt siden midten 

af 1980’erne, hvor kriminalpolitisk forskningsgruppe afsluttede det arbejde, der 

oprindelig blev sat i gang med udgangspunkt i den såkaldte Skadhauge-plan (se fx 

Holstein mfl. 1976-79). Denne plan, som blev iværksat i 1975, havde til formål at 

afprøve forsøg omkring uddannelse og beskæftigelse i statsfængslerne i Nyborg og 

Søbysøgård. Det var helt centralt i planen, at alle indsatte skulle kunne tilbydes 

undervisning, på lige fod med borgere i det civile liv. Desuden var ambitionen, at en så 

stor del af denne undervisning skulle ske ved deltagelse i almindelige 

undervisningsaktiviteter uden for fængslerne (frigang), men hvis sikkerhedsmæssige 

forhold nødvendiggjorde det, skulle undervisningen etableres inden for fængselsvæsnets 

rammer. Desuden udbredtes undervisningen også til arrestanterne, således at de allerede 

ville have en uddannelsesplan, når de påbegyndte afsoningen efter domsafsigelse. 

Med denne rapport indledes en bestræbelse på at optimere et forskningsbaseret 

vidensgrundlag for at forbedre den eksisterende undervisning i de danske fængsler og 

eventuelt sikre et bredere udbud, eksempelvis i form af erhvervsfagligt orienterede 

uddannelsestilbud. 

Rapporten skal læses som en pilotundersøgelse af forskellige aspekter af undervisningen 

i de danske fængsler og arresthuse. Den har det primære formål, at skabe et velfunderet 

grundlag for de efterfølgende undersøgelser af fængselsundervisningen (se nedenfor). 

Konklusioner og anbefalinger kan derfor ikke umiddelbart udstrækkes til at gælde alle 

fængsler og arresthuse, men må forstås som eksempler på, hvordan situationen er i et 

antal danske fængsler og arresthuse.  

Rapporten, der har fokus på fængselslærerne og de indsatte, er det første resultat af et 

samarbejde mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og Danmarks Pædagogiske 

Universitet. Et samarbejde der forventes at fortsætte indtil udgangen af 2007. 

Denne rapport baserer sig på interviews med 6 indsatte og 9 lærere i 3 danske fængsler.  

I forhold til fængselslærerne har det især været væsentligt at undersøge, hvordan de selv 

vurdere, hvori deres funktion som lærer består, hvilke kvalifikationer og kompetencer 

der er afgørende for at kunne arbejde som lærer i fængsler og arresthuse, og at få deres 

vurdering af samarbejdet med de øvrige faggrupper i fængslerne. Desuden har det været 

vigtigt at undersøge hvordan lærerne opfatter deres arbejde i det perspektiv, at der ikke 
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eksisterer tilgængelig viden om, hvorvidt fængselsundervisningen har længerevarende 

effekter for de indsatte, eller om fængselsundervisningen primært har betydning for de 

indsatte, mens de afsoner deres fængselsstraf. 

I forhold til de indsatte har det især været vigtigt at undersøge deres motivation for 

deltagelse i undervisningen, deres opfattelse af hvad undervisningen betyder for den 

måde det er muligt at udstå sin fængselsstraf og for deres muligheder for efter endt 

afsoning at kunne føre en kriminalitetsfri tilværelse. Desuden har det været vigtigt at 

undersøge, hvordan de indsatte opfatter lærerne set i forhold til fængslets øvrige 

faggrupper, herunder specielt fængselsbetjentene. 

Resultaterne viser, med alle de forbehold der må tages på grund af det relativt smalle 

empiriske grundlag, at lærerne fremhæver menneskelige egenskaber, empati og evne til 

at samtale med de indsatte, som helt afgørende for at forblive lærer i fængslet. Alle de 

interviewede lærere fremhæver, at det ikke er de traditionelle faglige udfordringer som 

højt niveau, der gør arbejdet interessant, men at det snarere er den menneskelige kontakt 

og muligheden for forhåbentlig at gøre en forskel for de indsatte, mens de er i fængsel, 

og forhåbentlig at kunne medvirke til at de kan begynde en kriminalitetsfri tilværelse, 

efter de har udstået deres straf. 

Hvis den enkelte lærer besidder disse menneskelige egenskaber og indstillinger, og 

samtidig er i stand til at falde ind i de arbejdsrutiner og traditioner, der eksisterer på det 

enkelte fængsels skole, vil han eller hun med stor sandsynlighed forblive fængselslærer i 

rigtig mange år. Hvis de nyansatte lærere derimod ikke kan falde ind i traditioner og 

rutiner, men vil gennemføre forsøg og projekter, der udfordrer de øvrige læreres 

opfattelse af, hvordan arbejdet skal tilrettelægges og udføres, vil vedkommende 

formodentligt relativt hurtigt søge væk fra fængselsundervisningen. 

Det forhold at lærerne og fængselsvæsnet i øvrigt ikke ved om fængselsundervisningen 

har effekter, der kan bidrage til at de indsatte efter endt afsoning kan forblive 

kriminalitetsfri, i gang med en uddannelse eller arbejde, ser ikke ud til at være et 

problem i det daglige arbejde, men den gennemførte undersøgelse peger i retning af, at 

der blandt lærerne findes en latent usikkerhed om, hvori det vigtige i deres arbejde 

består: Er undervisningen primært rettet mod de indsatte, mens de er fængslet, eller er 

den primært rettet mod tiden efter endt afsoning? Samtidig tilkendegiver lærerne, at de 

særlige forhold, der omgiver undervisningen i fængsler og arresthuse, indebærer, at de 
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kriterier, der gælder for undervisning af voksne uden for murerne, ikke umiddelbart kan 

gælde for undervisningen inden for murerne. Samlet set kan der derfor være grund til at 

rette opmærksomheden i mod at tydeliggøre, hvori den faglighed, der gælder for 

fængselslærere, består. Der er ingen tvivl om, at den adskiller sig væsentligt fra den 

faglighed, der gælder for andre lærere, der underviser voksne mennesker. 

Lærerne opfatter samarbejdet med de øvrige faggrupper i fængslerne som meget centralt, 

men samtidigt ikke altid smidigt og let. Det er gennemgående, at lærerne opfatter, at 

mange fængselsbetjente ikke har samme fokus på de indsatte som ”hele mennesker”, 

som de selv mener at have. 

Hvad angår de indsatte er det gennemgående, at deltagelse i undervisningen mindst har 

to formål: Dels vil de indsatte gerne lære noget. De har ofte meget dårlige skolemæssige 

forudsætninger og dårlige oplevelser med at gå i skole og oplever at 

fængselsundervisningens tilrettelæggelse med små hold og tålmodige lærere, som en stor 

hjælp i forhold til at lære at regne, skrive, læse etc. Dels opfatter de fængselsskolen som 

et ”fristed”, hvor de bliver set som mennesker. Dette til forskel fra på afdelingerne, hvor 

de opfatter, at betjentene først og fremmest ser dem som fanger. Skolen tilbyder desuden 

en mulighed for at være sammen med andre indsatte fra andre afdelinger, som de ellers 

ikke ville have mulighed for at være sammen med. Tilsvarende er det gennemgående, at 

de indsatte opfatter lærerne som samtalepartnere, som nogle man kan ordne sine 

problemer med, mens dette gennemgående ikke er tilfældet i forholdet til betjentene. 

Det skal endnu engang understreges, at rapporten og dens konklusioner er baseret på et 

smalt empirisk materiale, og at dens sigte primært har været at bidrage til, at de øvrige 

initiativer i det samlede forskningsprojekt kan gennemføres på et bedre grundlag og med 

en optimeret mulighed for at sikre, at det er relevante dele af fængselsundervisningen, 

der vil blive undersøgt.  

Rapportens resultater er dog blevet præsenteret for repræsentanter for de danske 

fængselsundervisere og for repræsentanter for europæisk fængselsundervisning, der 

langt hen ad vejen er enige i de konklusioner, der præsenteres her. Samtidig er det 

væsentligt at understrege, at et fortsat forskningsmæssigt arbejde er påkrævet, hvis målet 

er at udvikle viden om betydningen af fængselsundervisningen - i bredeste forstand - til 

brug for fremtidige tiltag på området. 
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Anbefalinger 
Selvom resultaterne i rapporten ikke nødvendigvis kan udstrækkes til at gælde for alle 

danske fængsler, peger resultaterne i retning af følgende anbefalinger: 

• At der foretages en undersøgelse med henblik på at klarlægge på hvilken måde 

fængselsundervisningen bidrager til, at de indsatte kan leve en kriminalitetsfri tilværelse 

efter endt afsoning. Der eksisterer ikke i øjeblikket systematiske vidensopsamlinger om 

– og i givet fald hvordan – fængselsundervisningen kan bidrage til at de indsatte ikke 

falder tilbage til kriminalitet efter afsoning. I en undersøgelse fra 1986, som er den 

seneste på området, konkluderes det, at undervisningen i fængslerne ikke medvirker til at 

nedbringe recidiv. Derimod viser samme undersøgelse, at der er lavere recidiv blandt 

indsatte med frigang end blandt indsatte uden frigang (Holstein 1986). 

• At der foretages en undersøgelse af, hvordan og på hvilken måde der kan ske en tættere 

koordinering mellem det arbejde som lærerne ved fængselsskolerne udfører og det 

opfølgende arbejde, der varetages af Kriminalforsorgen i frihed (KIF), efter endt 

afsoning, og at der sker rutinemæssig tilbagemelding til skolerne fra KIF, om hvordan 

det går de indsatte efter deres løsladelse.  

• Det anbefales at der igangsættes en undersøgelse af, hvilke kvalifikationer blandt 

lærerne, der især er vigtige, for at kunne arbejde i fængselsundervisningen 

• Det anbefales, at der igangsættes en undersøgelse af samarbejdsrelationerne mellem 

lærerne og de øvrige faggrupper i fængslerne, med henblik på at tydeliggøre, hvilke 

muligheder og forhindringer dette kan have i forhold til at realisere Kriminalforsorgens 

mål om normalisering og resocialisering af de indsatte. 

• Desuden anbefales det, at der igangsættes en undersøgelse, med henblik på at kortlægge 

de indsattes uddannelses- og arbejdsmæssige erfaringer, med henblik på at optimere 

undervisningsudbudet i fængslerne. Dette gælder både den indholdsmæssige og den 

didaktiske dimension. På nuværende tidspunkt er der i Nordisk Netværk for 

Fængselsundervisning taget initiativ til at gennemføre et sådant kortlægningsprojekt.  

Om det samlede forskningsprojekt 
Kriminalforsorgen i Danmark og Danmarks Pædagogiske Universitet blev i efteråret 

2005 enige om, at gennemføre et forskningsprojekt om undervisningen i de danske 

fængsler og arresthuse. Baggrunden for dette initiativ er dels et ønske fra 

Kriminalforsorgens side om at udvikle og forbedre undervisningen, og dels en 
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erkendelse af, at der ikke eksisterer opdateret systematisk vidensopsamling om 

betydningen af undervisningen. Der er ikke siden Justitsministeriet nedsatte 

”Kriminalpolitisk forskningsgruppe”, der offentliggjorde sine seneste arbejder for ca. 20 

år siden, gjort forsøg på systematisk at undersøge betydningen af undervisningen i 

fængsler og arresthuse i Danmark1. Blandt de ganske få publikationer om 

undervisningen i de danske fængsler, der er kommet de seneste mange år er det fælles 

nordiske initiativ, der støttet af Nordisk Ministeråd præsenterer en samlende beskrivelse 

af forskelle og ligheder i fængselsundervisningen i de nordiske lande (Nordisk 

ministerråd 2003). 

I andre nordiske lande har der gennem årene været mere fokus på 

fængselsundervisningen. Eksempelvis besluttede det norske storting i 2002 at bevillige 7 

mio. norske kroner til at undersøge diverse aspekter af fængselsundervisningen. Et 

arbejde der er præsenteret i en lang række rapporter, og som har ført til en styrkelse af 

undervisningen i fængslerne, herunder et større udbud af erhvervsfaglig undervisning 

(Se eksempelvis: Lund 2004, Øgrim 2004, Viljugrein 2002, Skaalvik mfl. 2002, Sandvik 

2003, Rognaldsen 2003 og mange andre).  

I Sverige har der især været fokus på, hvordan de indsattes læse- og skrivefærdigheder 

kan forbedres (Herkner og Samuelsson 2005). Udgangspunktet herfor var, at det blev 

anslået at 30 til 50 % af de indsatte i de svenske fængsler havde varierende grader af 

dysleksi. Til sammenligning anslås det at 5 – 8 % af den samlede befolkning i Sverige 

har dysleksi. Undersøgelsen viste imidlertid, at indsatte i de svenske fængsler i det store 

hele ikke havde større problemer med læsning og skrivning end den svenske befolkning 

som helhed. Dette umiddelbart overraskende resultat viser, at der er brug for at udvikle 

et solidt vidensfundament, når det gælder beslutninger om, hvilke undervisningstilbud 

der skal tilbyder i fængsler og arresthuse. Der er ikke lavet en tilsvarende undersøgelse i 

Danmark. 

I betragtning af den centrale placering fængselsskolerne har i Danmark - ofte som den 

største arbejdsplads i fængslerne – er det vigtigt at undersøge, hvilken betydning de 

aktiviteter der udfolder sig her, har for de indsatte, lærerne og for de øvrige faggrupper i 

fængsler og arresthuse. 

                                                 
1 Resultaterne af disse undersøgelser er udgivet i en lang række rapporter fra Justitsministeriet i perioden 
1976 til 1986. Se eksempelvis Holstein mfl. 1976-79 og Ellehammer Andersen 1985). 
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Desuden er det af stor vigtighed at fokusere på undervisningen i fængslerne i en tid, hvor 

der samfundsmæssigt er en stigende opmærksomhed på betydningen af uddannelse for 

den enkelte og for samfundet som sådan, blandt andet udtrykt i ønsket om at alle skal 

være involveret i livslang læring (se eksempelvis EU kommissionen 2000). 

Talrige undersøgelser peger på, at muligheden for at få en stabil tilknytning til 

arbejdsmarkedet i stadig større udstrækning er afhængig af investering i uddannelse (se 

blandt andet Det Økonomiske Råd 2003). Dette gælder også for indsatte i fængslerne. 

Deres mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet og dermed til en kriminalitetsfri 

tilværelse efter endt afsoning, er blandt andet afhængig af, om de er i stand til at indgå i 

uddannelses- og arbejdssammenhænge. 

Samtidig er det velkendt, at mange mennesker, også uden for murerne, har svært ved at 

opfylde de samfundsmæssigt stillede krav om at gennemføre formaliseret udannelse for 

at kunne etablere en stabil kontakt til arbejdsmarkedet, og at denne gruppe er voksende 

(Det Økonomiske Råd 2003). En væsentlig årsag til denne udvikling er, at ikke alle 

mennesker er lige parate til at indgå i de uddannelsessammenhænge, der generelt stiller 

stigende krav til traditionelle skolekundskaber som læsning, skrivning, sprogfærdigheder 

og fortrolighed med informationsteknologi. 

For de indsatte i fængslerne gælder disse forhold naturligvis også, men samtidig 

indebærer det forhold at de er frihedsberøvet, og dermed ikke selv kan bestemme hvilke 

kurser, uddannelser og efter- og videreuddannelse man vil deltage i, at de er endnu 

dårligere stillet sammenlignet med resten af befolkningen. Dette gælder især for indsatte 

i de lukkede fængsler, som i sagens natur skal forblive inden for murerne. For de 

indsatte i de åbne fængsler er mulighederne for at deltage i undervisningsaktiviteter 

større, fordi de kan få bevilliget frigang til eksempelvis uddannelse. det vil sige, at de 

indsatte i de åbne fængsler kan få mulighed for at gennemføre uddannelsesforløb i 

uddannelsesinstitutioner uden for fængslet, mens de afsoner deres straf. 

I denne sammenhæng er det vigtigt at være opmærksom på, at ifølge Europarådets 

resolution nr. R (89)12 skal alle indsatte have adgang til uddannelse. 

Menneskerettighedskonventionen (kapitel 26) understreger ligeledes, at alle har ret til 

uddannelse. 

Fængselsskolernes arbejde kan i denne sammenhæng være helt afgørende. En betingelse 

for, at fængselsskolerne gennem uddannelse er i stand til at bidrage til at øge de indsattes 
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muligheder for uddannelse og arbejde efter endt afsoning er, at de tilbud om 

undervisning, der gives i fængslerne, er relevante, og at de lever op til de krav om fagligt 

niveau og om udvikling af deltagernes personlige kompetencer, som der stilles i 

uddannelses- og arbejdsliv uden for murene.  

Fængselsskolerne spiller desuden en stor rolle i bestræbelsen på at opfylde 

Kriminalforsorgens grundlæggende ambitioner, at normalisere og resocialisere de 

indsatte (Se www.kriminalforsorgen.dk. Visions- og principprogram). 

Undervisningen i fængslerne adskiller sig på afgørende måde fra anden 

voksenundervisning, netop fordi deltagerne er frihedsberøvede. Det betyder at udbudet 

af aktiviteter for de indsatte er begrænset i forhold til de tilbud, der gives uden for 

fængslet. Dette forhold gælder som allerede omtalt især de indsatte i de lukkede 

fængsler, men ikke i samme grad for indsatte i de åbne fængsler, der efter individuel 

bedømmelse kan få bevilliget frigang. 

Formodentlig har dette forhold betydning for, hvilke motiver de indsatte har for at 

deltage i undervisningen i fængslerne. Det har dermed også betydning for det 

læringsmiljø, der eksisterer i fængslernes skoler. 

I denne rapport præsenteres resultaterne af det første indledende initiativ i et samlet 

projekt, der omfatter i alt 5 forskellige fokusområder. Det forventes, at det samlede 

projekt vil blive gennemført i løbet af de næste 2 år, og at det derfor kan afsluttes i 2007. 

Ud over dette første initiativ, som denne rapport vil omhandle, forventes det, at der vil 

blive taget endnu et antal forskningsinitiativer. Disse vil kort blive gennemgået 

nedenfor.  

Udover de initiativer, som Direktoratet for Kriminalforsorgen og Danmarks 

Pædagogiske Universitet er blevet enige om at iværksætte, er der i samarbejde med 

Nordisk Netværk for Fængselsundervisning planlagt en kortlægning over alle indsatte i 

nordiske fængsler, deres uddannelsesmæssige baggrunde, deres vurdering af den 

eksisterende undervisning og deres forslag til, hvilke eventuelle nye tiltag, der kunne 

være fremmende for deres mulighed for efter endt afsoning, at genoptage en 

kriminalitetsfri tilværelse. Denne undersøgelse, der forventes at omfatte alle indsatte i de 

danske fængsler, vil efter planen blive sat i gang til efteråret 2006, og den forventes 

afsluttet til sommeren 2007. 
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Præsentation af de forskningsinitiativer, der forventes gennemført i det 
samlede projekt 

 
• Undersøgelse af de subjektive betydninger af undervisningen i fængsler og 

arresthuse for de indsatte. 

Undersøgelsen inddrager dels de aspekter, der knytter sig til fængselsundervisningens 

subjektive betydning for de indsatte, mens de er fængslet. Dels de aspekter der knytter 

sig til tiden efter endt afsoning. Endvidere vil undersøgelsen kunne pege på nuværende 

og tidligere indsattes vurderinger af undervisningens relevans i relation til 

kriminalforsorgens målsætninger om normalisering og resocialisering. Sidst vil den 

konkrete nytteværdi af undervisningen for de indsatte kunne undersøges, med henblik på 

at tilvejebringe viden om eventuelle nye tiltag, som eksempelvis en mere central 

placering af AMU- eller TAMU (evt. EUD) i undervisningstilbudet. Målet er at 

fremstille et materiale, der kan dokumentere de kvalitative aspekter af fængslernes 

undervisning, og at pege på mulige tiltag, der kan supplere den overvejende boglige 

undervisning, der tilbydes de indsatte, med henblik på at styrke opfyldelsen af 

kriminalforsorgens målsætninger om normalisering, resocialisering og lettelse af 

overgangen til det civile liv. Desuden er det målet at skabe et grundlag for at etablere 

forsøg med tilrettelæggelse af fængselsundervisningen, der tager udgangspunkt i 

eventuelle allerede eksisterende kompetencer og færdigheder hos de indsatte, gennem en 

mere central placering af ikke-boglige elementer i undervisningen. 

 

• Undersøgelse af de ansatte læreres subjektive oplevelser og 

betydningstilskrivninger af arbejdet som underviser i de danske fængsler. 

Undersøgelsen vil søge at klarlægge, hvilke forhold der har betydning for fastholdelse af 

lærere i fængselsundervisning, herunder undersøgelse af lærernes oplevelser af fængslet 

som arbejdsplads, relationer til øvrige faggrupper, fysiske og organisationsmæssige 

placering. Målet er at tydeliggøre forhold, der har afgørende betydning for fastholdelsen 

af lærere i fængselsundervisningen, at tydeliggøre de særlige personlige kompetencer og 

faglige kvalifikationer, der kræves som lærer i fængselsundervisningen, med henblik på 

at kunne tilbyde nuværende og kommende ansatte endnu bedre muligheder for faglig (og 

personlig) sparring i jobbet. 
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• Undersøgelse af betydningen af eksistensen af en pædagogisk institution i 

fængslerne. 

Undersøgelsen vil undersøge betydningen af eksistensen af et rum for læring i fængsler 

og arresthuse. Formålet vil være, at tydeliggøre betydningerne af eksistensen af en 

pædagogisk institution i forhold til de indsatte og fængslets øvrige faggrupper, og i 

forhold til fængslernes mulighed for at realisere målsætningerne, som de eksempelvis er 

formuleret i Kriminalforsorgens visionsprogram ”Visioner for fremtiden”, der omfatter 

såvel ansatte som indsatte.  

Udgangspunktet vil være en antagelse om, at fængselsundervisningen praktiseres 

forskelligt på de enkelte fængsler. Der skal derfor gennemføres en komparativ analyse af 

fængselsundervisningen i et antal fængsler. Eventuelt kan internationale erfaringer med 

fængselsundervisningens placering og udbud indgå. Målet er at fremstille et katalog med 

ideer og anbefalinger til inspiration og debat i forhold til den praktiske og strukturelle 

placering af fængselsundervisningen, herunder af lærernes samarbejdsrelationer med 

øvrige faggrupper og deres relationer til de indsatte. 

 

• Procesevaluering af TAMU-lignende initiativ på Statsfængslet i Østjylland: 

Med ibrugtagningen af det nyopførte Statsfængsel i Østjylland (Enner mark, vest for 

Horsens) i 2006, vil den bogligt orienterede fængselsundervisning blive suppleret med 

faglig kvalificerende håndværksundervisning2 (TAMU: Træningsskolens 

Arbejdsmarkedsuddannelser). Formålet med denne del af projektet er at foretage en 

evaluering af hele processen fra planlægning, igangsætning og gennemførelse af det 

TAMU-lignende forløb i det nye statsfængsel, og at evaluere det gennemførte forløb 

med henblik på at give input til diskussion, forbedring, tilretning mv. 

Formalia vedrørende undervisningen i de danske fængsler 
Undervisningen i de danske fængsler udbydes efter straffuldbyrdelseloven. Den konkrete 

undervisning udbydes efter loven om almen voksenuddannelse og 

voksenuddannelsescentre, Lovbekendtgørelse nr. 402 af 28. maj, 2004. Det betyder at 

Kriminalforsorgen udbyder undervisning efter sammen retningslinier som ordinære 

voksenuddannelsescentre (VUC). Undervisningen udbydes dels under bekendtgørelsen 

                                                 
2 Det er kun på statsfængslet i Nyborg, at der i øjeblikket tilbydes faglig undervisning, AMU-kurser i 
svejsning. 
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om Forberedende VoksenUndervisning (FVU) og under bekendtgørelsen om Almen 

VoksenUddannelse (AVU). Desuden tilbydes i nogle fængsler mulighed for at følge 

undervisning på HF niveau. Undervisningen i fængslerne er gratis for de indsatte. 

FVU sigter på at give voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende 

færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling samt talforståelse, regning og 

basale matematiske begreber med henblik på videre uddannelse, samt på at styrke deres 

forudsætninger for aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet. 

AVU tilbyder undervisning på trin 1 og trin 2, svarende til 9. og 10. klasses niveau, i 

kernefagene dansk, matematik, engelsk, tysk, fransk, samfundsfag og naturfag. Desuden 

kan der tilbydes undervisning i følgende fag: Billedkunst, dansk som andetsprog, edb-

fag, filosofi, historie, latin, mediefag, psykologi samt samarbejde og kommunikation.  

FVU består af to fag:  

1) læsning, stavning og skriftlig fremstilling (FVU-læsning) og  

2) talforståelse, regning og basale matematiske begreber (FVU-matematik).  

Begge fag er opdelt i trin og afsluttes med et niveau svarende til almen 

voksenuddannelse trin 1 i de delelementer der er nævnt ovenfor. Efter hvert trin er der 

mulighed for at aflægge en prøve (jf. www.uvm.dk). 

Det er dog ikke alle fængsler, der tilbyder alle fag. 

Desuden kan indsatte, hvis der er særlige forhold der taler for det, tilbydes selvstudium 

eller fjernundervisning. 

Frigang, hvor indsatte deltager i uddannelsesaktiviteter uden for fængslet, anvendes i 

stort omfang i de danske fængsler. Frigang gives efter reglerne i straffuldbyrdelsesloven 

kapitel 9, og sker altid efter en individuel vurdering. Ifølge Straffuldbyrdelseskontoret i 

kriminalforsorgen er der ca. 100 indsatte i frigang til uddannelse pr. dag året rundt. Det 

er værd at bemærke, at den allerede omtalte Kriminalpolitisk forskningsgruppe 

undersøgte netop betydningen af frigang i forhold til recidiv, og konkluderede, at frigang 

til uddannelse havde afgørende betydning for reduktionen af recidiv (Holstein 1986). 

I perioden fra august 2004 til august 2005 blev der ifølge Direktoratet for 

Kriminalforsorgens egne tal i alt udstedt 135 AVU-prøvebeviser og 6 deltagerbeviser fra 

Kriminalforsorgens VUC og 339 FVU-prøvebeviser og 10 deltagerbeviser. 

Der er i alt ansat ca. 80 lærere ved de danske fængselsskoler. Desuden er der tilknyttet et 

varierende antal timelærere. 

http://www.uvm.dk/
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Gennemgang af 1. initiativ: ”Evaluering af resultaterne af den eksisterende 
fængselsundervisning” 
I dette afsnit vil den undersøgelse, der her afrapporteres, kort blive gennemgået. 

Formålet med denne del af undersøgelsen er først og fremmest at skabe et 

forskningsbaseret grundlag for at kunne gennemføre de øvrige initiativer i det samlede 

forskningsprojekt. 

Dette indebærer, at denne del af undersøgelsen skal resultere i viden om, hvordan 

fængselsundervisningen opleves og fortolkes af de involverede parter. Fokus vil i særlig 

grad være rettet mod indsatte og lærere. Desuden er formålet at indsamle viden om, 

hvilke fordele og ulemper de involverede parter ser i forhold til undervisningen i de 

danske fængsler og arresthuse, og hvilke forslag de har til forbedringer. 

Overordnet er det undersøgelsens formål at tydeliggøre i hvilken grad og hvordan, 

undervisningen kan medvirke til de overordnede formål med kriminalforsorgens arbejde: 

Normalisering og resocialisering. Formålsbeskrivelsen findes i sin fulde længde i bilag 

1. 

Beskrivelse af det empiriske arbejde 
Det empiriske arbejde er udført i to tempi. 

Den første del omfattede besøg på et lukket og et åbent fængsel, samt på Københavns 

Fængsler. Under besøgene, som er gennemført med den lokale skoleleder, har der været 

omvisning, der har omfattet fængslernes skoler, øvrige arbejdspladser og besøg på 

afdelingerne. 

Efterfølgende er der foretaget interviews med 9 lærere og 7 indsatte i de pågældende 

institutioner. Interviewene er gennemført i perioden november og december 2005.  

Informanterne er blevet garanteret anonymitet. De involverede fængsler, lærere og 

indsatte vil derfor i denne rapport blive omtalt på en måde, så deres identitet sløres mest 

muligt. 

Lærerne er alle fastansatte på fuld tid. De har været lærere i fængselsvæsnet mellem 2 og 

25 år. Aldersmæssigt er spredningen fra sidst i 20’erne til begyndelsen af 60’erne. De 2 

af lærerne er mænd, de øvrige kvinder. De repræsenterer undervisning på FVU og AVU 

samt specialundervisning og undervisning for ordblinde. 

Interviewene er foretaget efter en interviewguide, som informanterne har haft mulighed 

for at læse igennem, inden interviewet er blevet foretaget. For de flestes vedkommende 
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har de haft guiden mindst en uge inden interviewet, men i enkelte tilfælde har 

informanterne først set guiden umiddelbart inden interviewet skulle foretages. Guiden 

har haft følgende overskrifter 

 

Til lærerne 

• Uddannelses- og jobbaggrund 

• Ansættelsesforhold 

• Motiver for at være fængselslærer 

• Vurdering af de indsattes udbytte 

• Vurdering af undervisningens betydning for hele fængslet, herunder for øvrige 

faggrupper 

 

Til de indsatte 

• Uddannelses- og jobbaggrund 

• Afsoningstid, evt. flere domme etc. 

• Betydningen af og eget formål med deltagelse i undervisning 

• Forventninger om tilværelsen efter endt afsoning 

• Samarbejde mellem lærere og øvrige faggrupper (Se i øvrigt bilag 2) 

 

Interviewene er enten foregået i et af skolens undervisningslokaler eller på et af skolens 

medarbejderes kontor. To af de indsatte er af sikkerhedsmæssige årsager blevet 

interviewet, mens en af skolens ansatte var til stede. Det kan ikke udelukkes at 

tilstedeværelsen af en ansat har gjort, at de indsatte har udtrykt sig mindre frit, end de 

ellers ville have gjort. I betragtning af at meget af det, som de indsatte sagde på ingen 

måde kan karakteriseres som ”følgagtigt” i forhold til fængselsskolernes arbejde og 

fængslets hverdag i øvrigt, vurderes det, at tilstedeværelsen af en ansat ikke har haft 

afgørende indflydelse på interviewene.  

Ligeledes kan det ikke udelukkes, at de indsatte, der er blevet interviewet på et af 

skolernes kontorer, på grund af de formelle omgivelser ikke har udtrykt sig så frit, som 

de ville have gjort i mindre formelle omgivelser. Det er dog indtrykket, at det ikke har 

haft den store betydning. 
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Interviewene har haft en varighed på mellem 30 og 70 minutter. De er blevet optaget, og 

efterfølgende er de gennemlyttet flere gange, og indholdet er refereret i forhold til de 

temaer, der på forhånd var oplistet i interviewguiden. Desuden har der vist sig 

gennemgående temaer på tværs af interviewene, der ikke på forhånd var forventet. Disse 

er ligeledes blevet refereret med udgangspunkt i optagelserne. Det er vurderet, at en 

fuldstændig udskrivning af optagelserne ikke har været nødvendig, fordi denne del af 

projektet først og fremmest har haft til formål at være retningsgivende for de planlagte 

efterfølgende initiativer. 

Tematisk analyse af interviews med lærere 
Der er som nævnt foretaget interview med i alt 9 lærere. 7 kvinder og 2 mænd. 

Overvægten af kvindelige lærere afspejler i øvrigt den kønsmæssige sammensætning 

blandt lærerne generelt i de danske fængsler. 

Aldersmæssigt er spredningen fra slutningen af 20’erne til begyndelsen af 60’erne. 

Hovedparten af de interviewede er mere end 50 år gamle. Ansættelsestiden som 

fængselslærer varierer fra ca. 1 ½ år til 25 år. 

Uddannelses- og jobbaggrund. 
Bortset fra en enkelt er alle de interviewede lærere uddannede som folkeskolelærere. 

Den sidste har en universitetsuddannelse. Flere af lærerne har efterfølgende taget andre 

uddannelse, eksempelvis som indvandrerlærer, lærer for ordblinde eller har taget 

uddannelse til FVU-lærer (Forberedende Voksen Undervisning). 

Typisk har lærerne en karriere i folkeskolen, inden de er blevet ansat i fængslet. Men der 

er eksempler blandt de interviewede på, at de er blevet ansat i fængselsvæsnet 

umiddelbart efter, at de har færdiggjort deres læreruddannelse. 

Arbejdet som fængselslærer - på visit eller på livstid 
 

”Enten løber man skrigende bort eller også skal man bæres ud herfra” 

og 

”Enten kan du lide lugten i bageriet eller også så løber du skrigende bort. Men vores 

aldersgennemsnit her på skolen er rasende højt. Altså, jeg er en af babyerne. Jeg er i 

slutningen af 40’erne. Så det der med at forny sig, det kan jo nok være ret svært” 
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Lærerne ved fængselsskolerne er kendt for enten at være ansat i en ganske kort periode, 

eller også ender jobbet med at blive en livstidsstilling. De to citater ovenfor er typiske 

for den måde, som de ældre lærere taler om deres arbejde på. Det er gennemgående, at 

de taler om, at enten kan man ”lide lugten i bageriet” eller også kan man ”ikke tåle 

mosten”. Spørgsmålet er imidlertid, hvad der gemmer sig bag disse udsagn. Umiddelbart 

refererer lærerne til, at arbejdet er af en særlig karakter, og at det kræver ganske særlige 

personlige kompetencer at kunne arbejde i fængslerne. Samtidig henviser flere af de 

ældre lærere, som i citatet til, at skolerne har svært ved at forny sig, og at dette i ikke 

ringe grad kan henvises til deres alder og det forhold, at de har været ansat gennem lang 

tid. 

Spørgsmålet er aktuelt, fordi de yngre lærere, der er interviewet, formulerer sig på en 

anden måde om det samme fænomen. Hvor de ældre lærere henviser til arbejdets art, 

henviser de yngre lærere til de skrevne og især uskrevne regler, der eksisterer på 

skolerne.  Eksempelvis formulerer en yngre lærer sig således på spørgsmålet om, 

hvorvidt det er rigtigt at lærerne enten er der kort eller meget lang tid: 

 

”Det er rigtigt. Hvis ikke man føler at de ting man kommer ind med kan blive til 

noget, så kan man enten lade være eller forlade butikken” 

 

Og videre forklarer læreren, hvordan han oplever, at man som ny ikke skal komme med 

alt for smarte ideer. Man bliver i så fald mødt med en holdning fra de ældre lærer, at ”det 

har vi jo prøvet” og ”lad nu være med at dumme dig”. 

Lærerne siger alle på forskellig måde, at hvis man søger faglige udfordringer, forstået 

som et højt fagligt niveau i undervisningen, er det ikke i fængslerne, man skal være 

lærer. Flere af de unge lærere overvejer af samme grund at finde andet arbejde. 

Samtidig beskriver lærerne gennemgående deres arbejde som værende ”privat”, forstået 

på den måde, at de næsten udelukkende arbejder alene og altså ikke sammen med andre 

lærere om et hold, og de fortæller gennemgående, at de ikke oplever, at der tages 

initiativer til at forandre undervisningens praksis, eksempelvis i retning af tværfaglige, 

projektarbejder og kollegial udveksling. Det kunne tyde på, at hvis nye lærere ikke kan 

lide ”lugten i bageriet”, henviser det mere til de kollegiale omgangsformer og til det 

forhold, at fængselsskolerne har svært ved at forny sig, end det henviser til det konkrete 
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undervisningsarbejdes karakter. På baggrund af det oparbejdede materiale er det ikke 

muligt at drage egentlige konklusioner på dette område, men det vil blive undersøgt 

yderligere i de følgende forskningsinitiativer. 

Nogle lærere peger på, at disse forhold ikke alene gælder fængslernes skoler, men at de 

er resultat af forhold, der gælder fængselsvæsnet generelt. Lærerne karakteriserer 

systemet som meget hierarkisk opbygget: Beslutninger tages på et niveau, og skal 

udføres på et lavere niveau, selvom de, der skal udføre beslutningerne, mener, at 

beslutningerne er forkerte eller uhensigtsmæssige. Det forhold at de alligevel skal udføre 

beslutninger, som de mener, er forkerte, gør, at de ikke tager ansvar for systemet som 

sådan, men i stedet skyder skylden opad i hierarkiet. Resultatet er ifølge de interviewede 

lærere et stillestående system uden udvikling. 

Efter de fleste af de interviewede læreres opfattelse er skolerne og fængslerne i øvrigt, 

underlagt stramme økonomiske rammer. Dette forhold og opfattelsen af, at der mangler 

faglige udfordringer kombineret med en og oplevelse af, at der blandt fængslernes 

forskellige faggrupper ikke er enighed om arbejdet i forhold til de indsatte (se nedenfor), 

bliver typisk af de yngre lærere omtalt som en cocktail, der kan få dem til at finde at 

andet arbejde. Omvendt beskriver de ældre lærere de samme forhold som positive. De 

bliver omtalt som, at man kan lave det man vil, der er ingen der ånder én i nakken, man 

har frie hænder eller man kan hygge med de indsatte. 

Samlet set peger dette på, at der i de fortsatte undersøgelser må skelnes mellem lærere, 

der har været mange år i systemet, og lærere der har været der i relativt kort tid. 

Endnu et forhold, der kan have betydning for, om lærerne kan finde sig tilrette i 

fængslernes skoler er, at disse er karakteriseret ved, at have meget små lærerkollegier. 

Det betyder, at sympatier og antipatier lærerne imellem, kan have afgørende indflydelse 

på samarbejdsklimaet på skolerne. Med de små lærerkollegier er det afgørende, at 

lærerne også på et personligt plan kommer godt ud af det med hinanden. En lærer siger: 

 

”Det er jo det både gode og skidte ved det, at når man er en så lille gruppe, skal man 

virkelig være en homogen gruppe, når man kun er 7. Fordi hvis der bare er et par 

enkelte, der skiller sig ud eller 2 der ikke er gode venner, så får det stor afsmitning på 

resten af gruppen” 
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Spørgsmålet er, hvad dette forhold betyder for den måde, som arbejdet i 

fængselsskolerne kan udføres på. Man kan forestille sig, at når de personlige relationer 

tilsyneladende spiller en central rolle for lærerne, kan det indebære at lærerne er 

tilbøjelige til at lade være med at foreslå tiltag, ændringer af rutiner, omlægninger af 

arbejdet mv., som de på forhånd ved, at de andre lærere ikke synes om. Hvis denne 

antagelse viser sig at være rigtig, kan en forklaring på, hvorfor lærerne enten er 

fængselslærere på ”livstid”, eller at de hurtigt holder på igen, være, at for at forblive 

fængselslærer skal den enkelte acceptere de rutiner og den arbejdspladskultur, der 

allerede eksisterer, uden at stille alt for mange spørgsmål hertil, og uden at skulle have 

en trang til at forandre rutiner og traditioner. Det er ikke på baggrund af det oparbejdede 

materiale muligt at drage nagelfaste konklusioner i denne sammenhæng. Problematikken 

vil blive undersøgt nærmere i de følgende initiativer. 

Lærerne fremhæver alle sammen, at de bruger en stor del af deres arbejdstid på at 

udarbejde uddannelsesplaner for indsatte, og at de i den sammenhæng bruger en del tid 

på at holde møder med fængslernes øvrige faggrupper og på at holde kontakt til 

uddannelsesinstitutioner uden for fængslerne. Det ser ud til, at hele arbejdet med de 

indsattes handleplaner, spiller en meget central rolle i lærernes opfattelse af deres eget 

arbejde. 

Lærernes vurdering af deres arbejdes betydning og resultater 
Det er gennemgående for lærerne, at de vægter den menneskelige kontakt med de 

indsatte meget højt. Det er det menneskelige aspekt i arbejdet med de indsatte, som for 

den overvejende andel af lærerne står som det centrale. Udsagn som  

 

”det socialpædagogiske aspekt er meget vigtigt..”  

og 

 ”vi føler vi skal lave det hyggeligt for dem…” 

 

- optræder flere gange i løbet af interviewene. 

Flere af lærerne på forskellige fængsler beretter uafhængigt af hinanden om, hvordan de 

eksempelvis bruger en dag om ugen til at spille spil med de indsatte, mens de spiser kage 

og drikker kaffe, eller hvordan de laver mad og spiser med de indsatte. Samtidig 

understreger lærerne, hvordan de indsatte reagerer med stor veneration på disse 
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aktiviteter. Lærerne refererer udsagn fra de indsatte som at ”Det har vi aldrig prøvet før” 

og lignende, og betoner hvordan de selv finder det meget meningsfyldt, at være i stand 

til at bibringe de indsatte elementer af et helt normalt liv i en helt almindelig familie.  

I et læringsperspektiv kan der være megen fornuft i, at spille spil som matador med de 

indsatte eller at lave mad efter opskrift, blandt andet fordi det kræver, at de indsatte skal 

regne, samarbejde mv. Men det er påfaldende at mange af lærerne netop betoner de 

sociale aspekter, ”hyggen”, og hvordan de er i stand til at bibringe de indsatte afveksling 

og elementer fra et almindeligt liv uden for murerne. 

De indsatte bliver af lærerne gennemgående karakteriseret ved at have haft kaotiske 

opvækstforhold. Dette gælder også for de indsatte der er interviewet til denne 

undersøgelse, hvilket der vendes tilbage til i analysen af interviewene med de indsatte. 

Samtidig er tilværelsen i fængslerne gennemgående meget kedelig, forudsigelig og uden 

de store udfordringer eller overraskelser, og det ser ud som om, at enhver adspredelse fra 

den daglige trummerum, er velkommen blandt de indsatte. Lærernes arbejde, som de 

selv definerer det, fungerer her som et tilbud om adspredelse og et afbræk i det kedelige 

fængselsliv. Og tilsyneladende er det en opgave, som lærerne gerne tager på sig. 

Lærerne taler meget om, at deres arbejde er med til at give de indsatte håb om at kunne 

få en kriminalitetsfri tilværelse efter afsoning, og om at deres arbejde medvirker til at 

styrke de indsattes tro på, at de kan realisere dette. I denne forbindelse henviser de især 

til de faglige dele af undervisningen. Eksempelvis siger en lærer: 

 

”For mange af dem er det første gang nogen sinde, at de gennemfører et fag og at de 

får bevis. Og det er oven i købet et bevis som de kan komme ind på teknisk skole med 

eller hvad de nu har tænkt sig at bruge det til. Så det er virkelig en sejr. Og se de der 

store mandfolk, som er så hårde i hverdagen, få deres eksamensbevis, hvor de får en 

rose og et eksamensbevis og der bliver klappet af dem, det er simpelthen… det er det 

hele værd” 

 

Det er gennemgående for lærerne, at de er opmærksomme på, at de indsatte identificerer 

sig med dem på forskellig måde. Dette strækker sig fra, at de yngre lærere siger, at de 

ved, at de indsatte betragter dem som forbilleder. De fleste indsatte er også unge 

mennesker og lærerne beskriver, hvordan der kan opstå en kammeratlig relation. De 
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unge lærere ligner på mange måder de indsatte, bortset fra kriminaliteten. I samtalerne 

med de indsatte kan de tale om, de steder de har været i byen etc. og have en relation 

derigennem. En af de yngre lærer beskriver det som, at de indsatte ser op til ham/hende, 

netop på grund af identifikationen med den samme type af liv – og uden kriminalitet. 

Desuden giver de yngre lærere udtryk for, at de eksempelvis kan dyrke kondi og andre 

sportsaktiviteter med de indsatte, alene på grund af deres fysiske formåen, hvilket giver 

dem en yderligere mulighed for at møde de indsatte, som ikke på samme måde er 

tilgængelig for de ældre lærere. 

For de ældre lærere er det ligeledes gennemgående, at de er opmærksomme på, at de 

indsatte identificerer sig med dem, men dette sker på andre måder. Næsten alle de 

kvindelige lærere omtaler sig på et tidspunkt i interviewet som ”tante”, ”mor” eller 

”mormor”, for at karakterisere den måde, som de indsatte identificerer sig med dem på. 

Eksempelvis siger en lærer: 

 

”Du er ikke kun deres underviser, deres lærer. Du er også deres fortrolige mange 

gange. Du bliver lidt deres mor”. 

 

En anden udtrykker det således: 

  

 ”Man er meget mor. Jeg synes vi yder megen omsorg”. 

 

Med udgangspunkt i det oparbejdede materiale er det ikke her muligt at forfølge 

spørgsmålet om forskellige typer af identificeringer mellem de indsatte og lærerne 

yderligere. Men samlet set peger undersøgelsen mod et behov for at afklare, på hvilke 

forskellige måder som forskellige grupper af lærere opfatter deres primære 

arbejdsopgaver i fængslerne. Er den primære opgave at være en omsorgsfigur eller er det 

at være en fagligt orienteret lærerfigur? Eller er opgaven måske snarere at være i stand 

til at kombinere disse, for at kunne opnå det bedste resultat med de indsatte?. 

Det er almindelig kendt viden, at en af forudsætningerne for et vellykket læringsforløb 

er, at der eksisterer et godt læringsmiljø. Dette kan blandt andet betyde, at en 

forudsætning er at læreren er i stand til at fremstå som andet end en fagperson over for 

eleverne. Men samtidig er det væsentligt, at læreren også tager rollen som fagperson på 
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sig, og at den faglige undervisning bliver omdrejningspunkt for den fælles bestræbelse 

mellem lærer og elever. Hvis læringssituationen reduceres til alene at være socialt 

samvær, forsvinder det ”fælles tredje”, der giver anledning til læringen, og det bliver 

alene de personlige egenskaber der kommer i centrum. Problematikken bliver diskuteret 

videre nedenfor. 

Under alle omstændigheder ligger der her et felt, der vil blive undersøgt nærmere i de 

følgende initiativer. 

Specielt vigtige kvalifikationer og kompetencer for at være fængselslærer 
Alle de interviewede lærere fremhæver, at de vigtigste kvalifikationer for at være 

fængselslærer er at man har menneskelig indsigt og er i stand til at holde af og arbejde 

med mennesker, der har brug for at tale om deres situation og for at læsse problemer af. 

Ligeledes er det helt gennemgående, at lærerne ikke primært har deres arbejde, fordi de 

søger faglige udfordringer i traditionel forstand. Det er ikke sådan, at faglighed i forhold 

til de fag de underviser i som sådan kommer i anden række, men det er først og 

fremmest de menneskelige egenskaber, der fremhæves som afgørende for at arbejde som 

fængselslærer. 

En lærer udtrykker det således: 

  

 ”Det er et system som er meget meget langsommeligt, og det skal man kunne finde sig 

i. Og det er ikke et system hvor der er rigtig mange penge, så der er ikke mulighed for 

en masse udvikling, og en masse projekter, der er ikke mulighed for at tage på ture, 

der er ikke mulighed for, sådan at udvikle sig fagligt på den måde – desværre. Og det 

er nok dertil man når på et tidspunkt”. Systemet er tungt. Det er ikke det faglige 

niveau der er udfordringen. Det er det menneskelige der er i centrum. I allerhøjeste 

grad det menneskelige...” 

 

Lærerne beskriver videre, hvordan de er nødt til at være omstillingsparate og at være i 

stand til at handle på uforudsete situationer her og nu. Disse kan skyldes, at 

elevsammensætningen pludselig ændres, at nogle indsatte pludselig har forskellige 

problemer, der kræver hurtige handlinger, at det viser sig at eleverne vil diskutere andre 

emner end de, som lærerne har planlagt etc. 
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Et andet gennemgående tema i interviewene er, at lærernes arbejde i stor udstrækning 

består i at samtale med de indsatte. En lærer siger: 

 

”Vi har dem i mange timer og nogle af dem i mange år. Og jo længere tid vi har dem, 

jo mere fortrolige bliver vi med dem. ../.. Jeg er stadig ansat. Altså, vi er ikke venner. 

Og det er en svær balance, fordi vi engang imellem sidder med en indsat, der virkelig 

har brug for en ven” 

 

Det er gennemgående for lærerne, at det kan være et dilemma, at de på den ene side er 

ansat af kriminalforsorgen, at de er underlagt krav om oplysningspligt, men at de 

samtidig i deres omgang med de indsatte kan få oplysninger, som de ikke har lyst til at 

gå videre med. Nogle af lærerne beskriver, hvordan de kan få oplysninger af de indsatte, 

som de ikke har lyst til at få og hvordan de kan havne i en situation, hvor de må sige til 

de indsatte, at de må tie stille nu, for de ellers er nødt til at gå videre med oplysningerne. 

Det er interessant, fordi det signalerer, at lærerne godt ved, at de indsatte laver noget, der 

ikke er tilladt. Men at de frem for at gå videre med det, siger, at de ikke vil vide det – for 

så bliver de nødt til at gå videre med det. En af lærerne siger, at det samme dilemma 

også gælder for betjentene, der ser igennem fingre med forskellige forhold, simpelthen 

fordi at hvis de skulle slå ned på alle overtrædelser, så ville dagligdagen i fængslet blive 

alt for sur og alt for besværlig, for både indsatte og betjente. Dette dilemma og 

håndteringen af det, kommer vi tilbage til nedenfor.  

Som ovenfor påpeget er der meget der tyder på, at en helt afgørende kvalifikation for at 

forblive fængselslærer er, at man er i stand til at fungere personligt med de øvrige lærere 

i det relative lille lærerkollegium, der findes på fængselsskolerne. Interviewene giver 

ikke mulighed for at komme nærmere ind på, hvad dette konkret indebærer, ud over at 

den nytilkomne fængselslærer tilsyneladende må udføre sit arbejde på den måde, som 

det øvrige lærerkollegium finder rigtigst, og lade være med at komme med for mange 

forslag til forandringer af den gældende undervisningspraksis.  

Det opfølgende arbejde 
Det er gennemgående blandt de interviewede lærere, at de ikke oplever, at der eksisterer 

en opfølgning på de indsatte i forhold til den undervisning, de har gennemgået, når de 

blive løsladt. Lærerne ved derfor ikke, om deres indsats har blivende effekter, eller om 
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deres arbejde kun har betydning for de indsatte, mens de er i fængsel. De fleste lærere 

siger, at de er meget sikre på, at deres arbejde har betydning for de indsatte på længere 

sigt. Men de er samtidig klar over, at de ikke ved det. Særligt lærerne i det lukkede 

fængsel udtrykker sig tvivlende om resultatet af deres arbejde, fordi der efter deres 

oplysninger er et recidiv på næsten 80%. En lærer siger om arbejdet: 

 

”Det primære er at aktivere dem på en fornuftig måde mens de er her .../… Alt den 

viden de får her, er der trods alt ingen der kan tage fra dem igen. De burde kunne få 

et eller andet med. Og for hvert eksamensbevis de får, er de et skridt nærmere lyset”. 

 

Citatet illustrerer på én gang den tvivl omkring betydningen af undervisningen, der 

genfindes blandt den største andel af lærerne, og samtidig en tro på, at det nytter,. 

Det er gennemgående, at lærerne oplever at der ikke eksisterer et samarbejde med 

Kriminalforsorgen i Frihed, der i mange tilfælde følger op på de indsatte efter løsladelse. 

Det eneste der nævnes er, at lærerne medvirker i udarbejdelsen af handleplaner for de 

indsatte. Det vil sige planer for uddannelse og/eller arbejde, som det er meningen, at de 

indsatte skal følge efter deres løsladelse. Men om de indsatte efter løsladelsen følger 

handleplanen, og om de eventuelt gennemfører en uddannelse, får lærerne ikke noget at 

vide om.  

De eneste informationer om de længerevarende resultater af deres arbejde får lærerne, 

enten hvis de indsatte kommer tilbage til fængslet, hvis de indsatte efter løsladelsen 

tilfældigvis selv ringer eller skriver, hvilket ifølge lærerne ikke sker så tit, og når det 

sker, er det altid de positive historier om indsatte, der efter udstået straf er kommet i 

gang med en kriminalitetsfri tilværelse. Endelig får de oplysninger fra andre indsatte, 

eller hvis de tilfældigvis møder en tidligere indsat på gaden eller i toget. En lærer 

udtrykker det som at: 

 

”Vi har intet samarbejde med KiF3. Vi får ingen feed-back… kun når de ryger ind 

igen” 

og 

 ”Men om det går dem godt, det får du aldrig noget at vide om…” 
                                                 

3 Kriminalforsorgen i Frihed, der blandt andet varetager det opfølgende arbejde blandt prøveløsladte, 
herunder sikring af, at de følger de planer for uddannelse og arbejde, der er lagt i fængslerne. 
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På den ene side er lærerne klar over, at deres opgave i forhold til de indsatte slutter med 

løsladelsen. På den anden side er det gennemgående for de fleste lærere, at de gerne ville 

vide, hvordan det går de indsatte de har undervist, når de kommer tilbage til det civile 

liv. En af lærerne svarer på spørgsmålet om de følger de indsatte efter løsladelse: 

 

 ”Desværre…. Det er faktisk rigtig synd. Vi kan desværre ikke følge dem…” 

 

Citatet illustrerer den dobbelthed, der knytter sig til jobbet som fængselslærer: På den 

ene side vil de gerne vide om deres arbejde har betydning for de indsatte på længere sigt, 

men samtidig er de på det rene med, at: 

 

 ”Når de er løsladt – så er de løsladt….” 

 

 - som en anden lærer, udtrykker det. 

 

Samtidig er det gennemgående i interviewene, at lærerne når det kommer til stykket godt 

er klar over, at deres indsats i forhold til de indsattes samlede livssituation, måske ikke 

er så stor. Det skyldes især de komplekse problemstillinger, der karakteriserer de 

indsattes situation. De kommer ind med et kriminelt netværk. Gennem afsoningen får de 

venner og bekendte, der også indgår i kriminelle netværk. De har ofte en meget belastet 

fortid, med svigt af forskellig karakter, dårlige oplevelser med skolegang etc., og de har 

haft svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Når de bliver løsladt, står de ofte i 

en situation, hvor de skal finde penge til mad og bolig, og hvor deres plettede 

straffeattest forhindrer dem i at få et arbejde. I den situation er det nærliggende, at vende 

sig mod det man kender – det kriminelle netværk. Lærerne er godt klar over, at deres 

indsats i forhold til at undervise de indsatte, i den forbindelse formodentlig ikke har den 

store effekt. En lærer siger: 

 

 ”Min lillebitte rolle i deres liv er måske et eller andet sted næsten ubetydelig”. 

 

En anden formulerer det således. 
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”Men der er så også mange, hvor vi tror, at nu kommer de [indsatte, pk] videre, nu 

har de virkelig set lyset. Og så kommer de ud på frigang, ud på en pension, kommer 

videre i systemet, væk fra det her lukkede system, eller det her lukkede fængsel. Og så 

går der 14 dage eller en måned eller et halvt år. Så har vi dem herinde igen. Og så 

tænker man bare – øv, altså. Det var virkelig spildt på en eller anden måde” 

 

Efterfølgende siger samme lærer, at hun godt er klar over, at når man underviser i 

fængslerne, kan man ikke have en høj succesrate, men at hvis det bare lykkes en gang 

imellem at medvirke til, at en indsat holder sig fra kriminalitet efter løsladelsen, så er det 

jo også en succes. 

Det kunne tyde på, at lærerne har et meget realistisk billede af, hvad deres arbejde kan 

bidrage med i forhold til de indsattes samlede situation, og at der er mange forskellige 

faktorer, der er i spil i forhold til om de indsatte kommer tilbage igen, eller om de lykkes 

med at leve et liv uden kriminalitet. Faktorer som lærerne ikke kan kontrollere eller 

håndtere. Muligvis er denne erkendelse medvirkende til, at lærerne derfor i deres daglige 

arbejde er meget optaget af de sociale elementer i forhold til de indsatte. At de med 

andre ord er optaget af, at de indsatte har det godt her og nu, at de kan medvirke til at 

løse de problemer og frustrationer de indsatte måtte have etc. Dette kunne være en 

begrundelse for, hvorfor alle lærerne fokuserer så meget på de mellemmenneskelige 

elementer i arbejdet, når de bliver spurgt, og ikke i samme grad har fokus på de konkret 

faglige elementer. 

En lærer mener, at den manglende opfølgning på de indsatte er et sindbillede på den 

måde som kriminalforsorgen i det hele taget arbejder på, og som der fortælles, er 

karakteriseret ved at der ikke samarbejdes mellem forsorgens forskellige dele. Efter 

lærerens opfattelse gælder det samme inden for fængslet: 

 

”Alle arbejder i sin egen lille niche…  

 

Det er helt gennemgående, at ingen af de interviewede lærere er tilfredse med den måde, 

som de (ikke) har mulighed for at følge op på de indsatte efter endt afsoning, med 

henblik på at finde ud af om det arbejde, de udfører i forhold til undervisning af de 

indsatte, har effekter, der rækker ud over afsoningstiden. 
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Samlet set peger analyserne af interviewene med lærerne i forhold til de langsigtede 

effekter af fængselsundervisningen på, at der er et behov for at tilrettelægge den 

uddannelsesmæssige opfølgning blandt de indsatte på en måde, der giver mulighed for 

tilbagemelding til fængselslærerne. Denne kunne organiseres gennem Kriminalforsorgen 

i Frihed, hvilket på sin side ville kræve, at der sker en åbning mellem forsorgens 

forskellige dele. Den kunne eventuelt foregå som et formaliseret samarbejde, hvor 

Kriminalforsorgen i Frihed inddrages i arbejdet med de indsatte på et meget tidligere 

tidspunkt, end tilfældet er nu, og ved at fængselslærerne blev inddraget direkte i det 

opfølgende arbejde efter endt afsoning. 

Under alle omstændigheder er der behov for yderligere undersøgelser, der kan medvirke 

til at afdække, på hvilken måde fængselsundervisningen kan medvirke til at indfri 

kriminalforsorgens ambitioner om resocialisering og normalisering. Den nuværende 

situation, hvor ingen ved om fængselsundervisningen har effekter efter endt afsoning, er 

ikke tilfredsstillende. 

 

I forhold til fængselsundervisningens bidrag til at opfylde Kriminalforsorgens 

ambitioner om resocialisering og normalisering ligger der en udfordring i, at finde ud af, 

hvordan det kan undersøges, hvad det er der gør, at det lykkes for nogle indsatte at 

forblive kriminalitetsfri efter endt afsoning. Og spørgsmålet er, om det faktisk er muligt 

at ”måle” fængselsundervisningens bidrag i denne sammenhæng. Formodentlig er der 

tale om et samspil mellem mange forskellige faktorer, der kan variere fra indsat til 

indsat. En mulighed kunne være, at gennemføre en undersøgelse af indsatte, der under 

afsoningen blev undervist, og for hvem det er lykkedes at forblive kriminalitetsfri efter 

endt afsoning, med henblik på at finde frem til om der kan konstateres fælles forhold, 

der kan have været afgørende, herunder undervisningsindsatsen.  

Bjørn Holstein udførte for Kriminalpolitisk forskningsgruppe i 1986 en undersøgelse, 

der viste at risikoen for recidiv var mindre for indsatte, der havde taget uddannelse på 

frigang under deres afsoning, end for andre indsatte, men der kunne ikke konstateres at 

uddannelse i fængslerne som sådan, havde en positiv indvirkning på recidiv (Holstein 

1986). Det er imidlertid ikke muligt på baggrund af Holsteins undersøgelse at sige noget 

kvalificeret om, hvorfor der er denne sammenhæng mellem frigang, uddannelse og 

mindskelse af recidiv. Det lader sig alene konstatere. 
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Hele spørgsmålet om, at lærerne ikke ved om deres undervisning har langsigtede 

effekter, adskiller sig ikke grundlæggende for den situation, som andre lærere er i. Det er 

yderst sjældent at en folkeskolelærer har mulighed for at følge sine elevers vej gennem 

uddannelsessystemet, og indtil at de indtager en position på arbejdsmarkedet. Inden for 

voksenundervisningen, eksempelvis fra VUC uden for fængslerne, er det ligeledes meget 

sjældent, at lærerne kan følge eleverne efter de har været til prøve. Man kan udtrykke det 

på den måde, at lærerens og elevernes relation ophører ved uddannelsens afslutning. 

Men den grundlæggende forskel på lærerarbejdet uden for og indenfor murerne er, at 

indenfor murerne er der knyttet betydelig flere ambitioner op på, hvad undervisningen 

skal bidrage til for deltagerne, blandt andet at de skal kunne vende tilbage til en 

kriminalitetsfri tilværelse efter endt afsoning. Desuden er fængselslærerne involveret i 

de indsattes liv på en anden måde, end lærere uden for fængslerne er involveret i deres 

elevers liv, blandt andet fordi de ofte underviser de indsatte i flere år, og de medvirker til 

udarbejdelse af handlingsplaner for de indsatte. Et arbejde som lærerne selv, som 

tidligere nævnt, tillægger en meget stor betydning. 

Samarbejde med øvrige faggrupper, særligt med betjentene4

Samarbejdet med fængselsbetjentene på afdelingerne foregår på flere niveauer. Dels 

eksisterer der et formaliseret samarbejde, hvor lærere og betjente og andre involverede 

faggrupper, samarbejder om udarbejdelse og opfølgning på de indsattes handleplaner. 

Dels foregår der et mere uformelt samarbejde, hvor lærerne forsøger at få aftaler i stand 

med betjentene om indsattes muligheder for eksempelvis frigang, mere uddannelse mv. 

På baggrund af det relativt smalle materiale som de gennemførte interviews 

repræsenterer, kan der ikke drages nagelfaste konklusioner vedrørende lærernes 

samarbejde med betjentene. Men materialet viser alligevel tendenser, der kan 

kvalificeres yderligere i efterfølgende undersøgelser. 

Lærerne opfatter samarbejdet med betjentene om de indsatte som værende vigtigt og 

meget centralt, hvilket dog ikke er det samme som, at de opfatter, at samarbejdet i alle 

tilfælde er godt eller produktivt. Det skyldes især, at hvis de skal have noget gennemført 

vedrørende en indsat, kan det alene ske i samarbejde med betjentene. Lærerne 

fremhæver alle, at betjentene på afdelingerne især har fokus på sikkerheden, mens 

                                                 
4 Det skal understreges, at der i denne undersøgelse ikke er foretaget interviews med fængselsbetjentene. 
Det er således alene lærernes vurderinger, som de følgende analyser baseres på. 
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lærerne i større udstrækning har fokus på de indsatte som ”hele mennesker”. I den 

daglige praksis viser denne forskel sig blandt andet ved, at lærerne ofte er sammen med 

mange indsatte, uden at der er en betjent lige i nærheden. På et af de besøgte fængsler 

hentes de indsatte til undervisning af lærerne, der uden betjentes tilstedeværelse kan 

være alene med 15-20 indsatte. En lærer kommenterer det således: 

 

 ”De uniformerede er simpelthen ved at besvime over, at det kan være sådan…” 

 

Det er gennemgående, at lærerne til tider opfatter sig som de indsattes advokat i 

samarbejdet med betjentene på afdelingerne. Samtidig ser de det som en stor opgave at 

få gennemført uddannelsesplanerne for de indsatte, hvilket en af lærerne beskriver som 

en pædagogisk opgave, der nogle gange er endnu større end det pædagogiske arbejde 

med de indsatte. En lærer udtrykker det således: 

 

”Man kan ikke ligefrem sige at vi er på deres [de indsattes, pk] parti, men vi taler 

deres sag så godt vi kan…” 

 

Lærerne ved også godt, hvilke betjente de skal tale med, hvis de skal have gennemført 

noget. Det gensidige personlige kendskab mellem betjente og lærere fremhæves ofte i 

interviewene som afgørende for et smidigt samarbejde om de indsatte. Flere af lærerne 

foretrækker at klare samarbejdet med betjentene i uformelle sammenhænge, og ikke ved 

formaliserede møder. Disse lærere siger, at det er deres opfattelse, at det er befordrende 

for samarbejdet, at tage en snak og få ordnet tingene, frem for at indkalde til større 

møder, hvor mange forskellige personalegrupper er til stede.  

Samtidig er lærerne helt på det rene med, at de objektivt set indtager en anden position i 

forhold til de indsatte end betjentene gør det. Eksempelvis skal lærerne ikke gøre alle de 

ubehagelige ting med de indsatte som at låse dem inde, visitere deres celler og dem selv. 

Samtidig har lærerne noget, som de indsatte gerne vil have, som er attraktivt og som de 

indsatte kan blive frataget, hvis ikke de opfører sig på en måde, der er acceptabel over 

for lærerne og for skolen som sådan. 

Nogle af lærerne fortæller, at det kan ske, at det er dem der bremser for eksempelvis en 

indsats frigang. Dette kan ske i situationer, hvor de ikke er sikre på, at den indsatte vil 
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overholde reglerne for frigang, og at de derfor kan få problemer med det pågældende 

uddannelsessted. Hvis der eksempelvis er tale om en lærerplads, er det vigtigt for 

lærerne, at de fortsat kan bevare et godt forhold til virksomheden, for at sikre sig at den 

også i fremtiden vil tage lærlinge fra fængslet. 

 

På baggrund af de gennemførte interviews tegner der sig et billede af, at lærerne opfatter 

sig som forskellige fra betjentene i arbejdet med de indsatte. De kan overordnet 

karakteriseres ved, at de har et mere humanistisk og helhedsorienteret syn på de indsatte, 

mens det tyder på at betjentene oftere tager udgangspunkt i spørgsmålet om sikkerhed, i 

deres relation til de indsatte. 

 

En særlig fængselslærerfaglighed? 

Interviewene med lærerne viser, at de betingelser der gælder for arbejdet som 

undervisning i fængslerne, på afgørende punkter adskiller sig fra de betingelser, der 

gælder for undervisning af voksne uden for murerne. I forlængelser heraf peger 

interviewene på, at fængselslærerne ud over den konkrete undervisning, udfylder mange 

andre funktioner i forhold til de indsatte, der fordrer særlige kvalifikationer og 

kompetencer. Dette gælder blandt andet det arbejde med at samtale med de indsatte, som 

lærerne udfylder. Et arbejde der tilsyneladende er meget vigtigt for både lærerne og de 

indsatte, og som lærerne selv opfatter som et af de centrale elementer i deres arbejde. 

Lærerne yder desuden en betydelig indsats i forhold til vejledning af de indsatte. Denne 

vejledning knytter sig tilsyneladende ikke alene til undervisning og arbejde, men er i lige 

så høj grad vejledning i forhold til de indsattes forskellige problemer, der er opstået fordi 

de er i fængsel, eksempelvis problemer i forhold til familien, til økonomien, bolig etc. 

Vejledningsaspektet fylder med andre ord en stor del af fængselslærernes arbejde, og i 

sammenligning med voksenundervisere uden for murerne, fylder vejledningsarbejdet 

betydeligt mere. 

Det er derfor spørgsmålet, om der eksisterer en særlig faglighed for fængselslærere, der 

er forskellig fra den faglighed, man normalt forbinder med undervisere af voksne. I og 

med spørgsmålet ikke har været systematisk undersøgt i denne pilotundersøgelse, men at 
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det er blevet aktualiseret under analyserne, er det ikke muligt her at forfølge spørgsmålet 

yderligere. Spørgsmålet vil derfor blive undersøgt i de efterfølgende forskningsinitiativer 

Resultater af interviews med indsatte 
Der er interviewet 6 indsatte i forbindelse med denne undersøgelse. De er alle mænd. 

Der er gjort forsøg på at interviewe en kvindelig indsat, men det har været forgæves. 

Aldersmæssigt fordeler de sig fra 18 til 41 år og har domme på mellem 1 og 9 ½ år. De 

indsatte er ikke blevet spurgt til deres kriminalitet. 

De involverede fængselsskoler har af praktiske årsager udpeget netop disse indsatte til 

interview. Der er derfor ikke mulighed for at vurdere, om de er repræsentative for de 

indsatte i fængsler og arresthuse. De deltager i undervisning på alle niveauer, fra FVU til 

10. klasses udvidet (Trin 2). 

På trods af den store spredning i alder, kriminalitet og straflængde er det karakteristisk 

for de indsatte, at de alle har dårlige erfaringer med skolen og med uddannelsessystemet 

generelt: En indsat oplyser, at han aldrig har gået i skole, men at han har lært sig selv at 

læse og regne. En anden indsat er blevet smidt ud af skolen 6 gange på grund af vold.  

For alle de indsatte, der er interviewet, gælder det, at skolen aldrig har interesseret dem, 

at de har ”lavet fis og ballade og at de på et tidspunkt er holdt op med at lave lektier. Der 

er ingen af de indsatte, der har færdiggjort en civil uddannelse. En enkelt har taget 3 år 

af en erhvervsuddannelse, men har måttet stoppe, fordi han skulle i fængsel. En anden af 

de indsatte har lige måttet stoppe sin erhvervsuddannelse, fordi han skulle i fængsel, 

efter at have ventet 14 måneder på at begynde afsoningen af sin dom på 12 måneder. En 

tredje har gennemført en befalingsmandsuddannelse i forsvaret. 

Det er i øvrigt karakteristisk for de indsatte, at de har haft en besværlig opvækst, med 

blandt andet forældres misbrug eller død, og at de har, eller har haft, store personlige 

problemer, herunder psykiske problemer af forskellig karakter. 

Om undervisningen i fængslet 
Der er bred enighed blandt de indsatte om, at undervisningen på fængselsskolerne 

fungerer godt. De indsatte fremhæver særligt de små holdstørrelser, og det forhold at 

lærerne tager sig tid til individuel undervisning. Desuden fremhæver flere af de indsatte, 

at lærerne er tålmodige, og at de gerne vil forklare tingene mange gange, indtil de forstår 

det. 
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Generelt fremhæves den strukturerede undervisning som god. 

Der er ingen blandt de indsatte, der har noget videre at udsætte på de 

undervisningsmaterialer, der tilbydes. Der er dog enighed om, at det forhold, at de ikke 

kan anvende internettet, er meget problematisk. Dels er der uddannelser, som de ikke 

kan følge, fordi de udbydes over nettet. Dels mener de indsatte, at de mangler internettet 

i mange undervisningsmæssige sammenhænge, eksempelvis i forhold til at finde 

informationer og oplysninger. 

Dels, og det er det vigtigste argument, er det problematisk, hvis man skal være længere 

tid i fængsel, at man ikke kan anvende internettet, som uden for fængslerne efterhånden 

er en integreret del af den daglige kommunikation, både privat og i arbejdsmæssig 

sammenhæng. Flere af de indsatte mener, at hvis ikke de kan få adgang til internettet, 

kan kriminalforsorgens ambitioner om resocialisering og normalisering ikke realiseres, 

fordi mulighederne for at komme tilbage i arbejde og uddannelse, vil være afhængig af, 

at de kan anvende internettet. 

Problematikken om de indsattes begrænsede adgang til internettet er primært begrundet i 

hensynet til opretholdelse af sikkerheden. Blandt andet har der været tilfælde, hvor 

indsatte har kunnet igangsætte kriminalitet, mens de har været i fængsel, gennem at 

kommunikere med andre uden for fængslerne over nettet. 

På den ene side kan de indsattes indvendinger om den manglende adgang til internettet 

forstås som et reelt problem. Det er uden for enhver diskussion, at det omgivende 

samfund i stadig stigende omfang gør brug af nettet til stadig flere opgaver. På den 

anden side er det ikke helt rigtigt, at de indsatte ikke har adgang til nettet: De fleste har 

mulighed for at bruge nettet under overvågning, men naturligvis kun i kortere perioder. 

Under alle omstændigheder ligger der en stor og presserende opgave i at finde frem til, 

på hvilken måde og i hvilket omfang de indsatte i de danske fængsler kan få adgang til 

internettet, hvis målsætningen om at forberede de europæiske befolkninger til et liv i 

livslang læring, således som det blandt andet er udtrykt i den såkaldet Lissabon-

deklaration, som Danmark har undertegnet, skal kunne opfyldes for indsatte i 

fængslerne. I den forbindelse er det vigtigt at holde fast i, at indsatte i danske fængsler, 

har samme rettigheder i forhold til at uddanne sig, som der gælder for resten af 

befolkningen, hvis ikke specielle forhold tilsiger noget andet. 
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I forhold til FVU fremhæves trindelingen, der gør det muligt, at de indsatte kan gå til 

prøve med kort interval, som en fordel. 

Der ingen af de indsatte, der af sig selv foreslår ændringer eller tilføjelser i forhold til 

den undervisning, der udbydes i fængslerne, men når de bliver spurgt om, hvorvidt de 

kunne være interesseret i, at der blev udbudt erhvervsfaglig undervisning, er de alle 

meget interesserede. Nogle af de indsatte nævner, at selvom fagligt orienteret 

undervisning ikke vil være aktuel for dem selv, mener de, at et sådan tilbud ville kunne 

gavne andre af de indsatte, som de kender i fængslet. 

De indsattes motiver for at gå i skole 
Der er to hovedmotiver for de indsatte til at gå i skole under afsoningen. Det ene drejer 

sig om et ønske om, at forbedre sine uddannelses- og jobmuligheder efter endt afsoning. 

Det andet motiv er typisk mere personligt og strækker sig fra at slippe ud af cellen, se 

andre mennesker, at få tiden til at gå eller at få mulighed for ikke at føle sig som en 

fange. 

Det er gennemgående, at de indsatte er optaget af at forbedre deres muligheder for 

arbejde og uddannelse efter endt afsoning, og at skolen spiller en central rolle i denne 

sammenhæng.  

Der er naturligvis store forskelle på, hvordan indsatte med korte domme og indsatte med 

lange domme forholder sig til den nærmeste fremtid. De indsatte med korte domme, som 

har deltaget i denne undersøgelse, var begge i gang med at forhandle frigang på plads, så 

de kunne begynde uddannelse uden for fængslet. 

De indsatte med lange domme, var mere optaget af, at forbedre deres skolekundskaber, 

med henblik på at kunne begynde en uddannelse, typisk erhvervsuddannelse, efter nogle 

års afsoning, når de regnede med at kunne få frigang. 

De meget forskellige perspektiver de to grupper har på deltagelse i undervisning, viser 

sig også i deres vurdering af vigtigheden af, at de kan få adgang til internettet. Det er 

klart de fanger med de længste domme der ser, at det er et problem at de ikke har 

adgang, hvilket kan forklares med, at de kan frygte at de helt mister muligheden for at 

følge med. 

Der er endnu et forhold, der adskiller de indsatte med korte domme fra de indsatte med 

lange domme For en del af de indsatte med korte domme har det forhold, at de skal i 

fængsel haft den konsekvens, at de har måttet afbryde en uddannelse, de var i gang med. 
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En indsat fortæller, at han har ventet mere end et år på at afsone en straf på 9 måneder. I 

ventetiden er han begyndt en erhvervsuddannelse og har skaffet sig en praktikplads hos 

en mester, der er klar over, at han har en fængselsstraf. Nu er han imidlertid ikke i stand 

til at fortsætte denne uddannelse, og han er i tvivl om, hvorvidt han kan vende tilbage 

efter endt afsoning, fordi hans mester har brug for arbejdskraft her og nu, og derfor 

måske hellere vil ansætte en anden lærling. Skolens personale gør i denne sammenhæng 

en indsats for at han kan beholde sin læreplads, men har ingen mulighed for at sikre 

denne. 

Denne problematik illustrerer et generelt problem: Hvis det med fængselsstraf er 

hensigten at bringe de indsatte på ret køl og tilbage til en kriminalitetsfri tilværelse, 

således som det er officielt er formuleret, eksisterer der nogle systemfejl, der direkte 

modarbejder denne bestræbelse, som det ovenfor beskrevne eksempel illustrerer. 

Der ligger derfor en opgave i at sikre, at indsatte, der har gået i længere tid og ventet på 

afsoning, og som i den mellemliggende periode er lykkedes med at forbedre deres egen 

livssituation, eksempelvis ved at påbegynde en uddannelse, sikres muligheden for at 

fortsætte denne, evt.. i frigang, i stedet for at blive sat i en situation, hvor deres 

muligheder for at leve en kriminalitetsfri tilværelse efter afsoningen er dårligere, end da 

de begyndte afsoningen. 

  

Det andet gennemgående motiv for deltagelse i undervisningen, har ikke i sig selv ret 

meget med de officielle ambitioner med fængselsskolernes arbejde at gøre: De indsatte 

beskriver næsten alle skolen som ”et fristed”. En indsat siger: 

 

”Man kan tale med skolelærerne. Fordi der er et helt andet forhold mellem os og så 

skolelærerne og så os og betjentene ovre på afdelingen ../.. Skolen er ligesom et 

fristed.- Også mentalt så man ligesom kan komme ud med nogle ting og få talt om 

nogle ting” 

 

Citatet illustrerer den gennemgående pointe, at de indsatte oplever skolen som et sted, 

hvor man i større udstrækning end på afdelingerne, bliver betragtet som et menneske og 

ikke alene som en indsat. Det er et sted, hvor man kan tale med andre indsatte, som man 

ikke ellers ville have mulighed for at se (lukkede fængsler), og det er et sted, hvor der 
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ikke rasles med nøgler i samme udstrækning, hvor der er mennesker der gider høre på 

ens problemer og som tager en alvorligt. 

 

”Det er derfor man holder sig til skolen. Der er nogle mennesker der kan forstå én og 

som kan hjælpe én ../.. Man vil hellere være her [på skolen, pk] end at sidde ovre på 

cellen. Man er meget låst inde nu…” 

 

Nogle indsatte siger, at en væsentlig begrundelse for at vælge undervisning er, at det 

giver dem mulighed for at tænke på noget andet end, at de er frihedsberøvede og 

grundene til at det er sådan. Det ”holder tankerne væk”, som en indsat udtrykker det. 

Nogle af de indsatte mener, at mange af de, der kommer på skolen, egentlig ikke er 

specielt motiveret for undervisning, men at de søger skolen for at være sammen med 

andre indsatte, og for at slippe væk fra afdelingen, eller for at slippe for at arbejde på 

fængslets andre arbejdspladser, hvor meget af det rutinearbejde, der udføres der 

(pakning af fuglefrø, samling af medicindoseringsæsker mv.) af de indsatte opleves som 

værende fordummende og uden perspektiv. 

 

”Jeg ved godt at jeg har lavet en kriminel handling. Men jeg kan ikke se, at der er 

nogen mening med at jeg skal sidde ovre på et eller andet dippe-dut-værksted og 

samle nogle ting eller pakke dåsetun” 

 

- som en indsat siger det. 

Samtidig er der blandt de indsatte en bevidsthed om, at skolen er en attraktiv 

arbejdsplads, og at de kun kan fortsætte, hvis de følger skolens regler, herunder at de 

laver deres arbejde. Flere af de interviewede siger, at de indsatte der kun kommer der af 

sociale årsager, hurtigt bliver sorteret fra, hvilket bliver bekræftet af interviewene med 

lærerne. 

Citatet ovenfor illustrere en problematik, der er gennemgående i forhold til kravet om, at 

indsatte skal være i ”arbejde” mens de afsoner. Man kan spørge sig selv om, hvilke 

kvalifikationer i forhold til det eksisterende arbejdsmarked, som de indsatte oparbejder 

ved at udføre meget enkle rutineopgaver, som at pakke fuglefrø eller at samle 

doseringsæsker til medicin. Selvom de kunne få et bevis på, at de havde udført dette 
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arbejde, mens de var i fængsel, er det nok meget tvivlsomt, om det ville kunne skaffe 

dem et job efter endt afsoning. Denne erkendelse, der genfindes blandt de interviewede 

indsatte, kan medvirke til at skolen af de indsatte opfattes som et attraktivt sted at 

opfylde beskæftigelsespligten: Ikke alene kan man lære noget der kan anvendes efter 

afsoning, eksempelvis i relation til en uddannelse, men man kan samtidig slippe væk fra 

afdelingen og betjentene, man kan blive behandlet som et menneske og ikke alene som 

en fange, og man har mulighed for at være sammen med medfanger fra andre afdelinger, 

som man ellers ikke har mulighed for at møde. 

Om relationerne til lærerne 
Forholdet til lærerne beskriver de indsatte som værende meget anderledes end det 

forhold, de har til betjentene på afdelingerne. Hvor betjentene omtales som nogen, som 

man bare ikke taler med noget om, som ”uintelligente”, som dem ”der ikke bruger 

hjernen” og ”ikke fatter en skid”, som de ”der jagter” os etc., er det meget mere positive 

karakteristika, de indsatte hæfter på lærerne. De omtales som nogle, man kan tale med, 

næsten som man kan det med rigtige venner. 

Det er ligeledes gennemgående, at de indsatte ikke kunne finde på at genere, slå eller 

true lærerne. De fortæller alle, hvordan de i stedet ser det som deres pligt at beskytte 

lærerne, hvis der skulle være optræk til ballade. En indsat udtrykker det således: 

 

”Man truer ikke lærerne. Hvis der er nogen der dummer sig over for lærerne så vil de 

andre fanger gribe ind. Man ødelægger jo alt for sig selv” 

 

Ud over at citatet demonstrerer, hvor forskellig holdning de indsatte har til lærerne og til 

betjentene, viser det også hvordan de indsatte har en bevidsthed om, at skolen er noget 

man kan miste, hvis ikke man opfører sig ordentligt, hvilket samtidig er en indikation på, 

at de betragter skolen som noget værdifuldt, som de nødig vil miste. 

I relation til analyserne af lærernes egne vurderinger af, at det ”menneskelige” i høj grad 

er i centrum for deres arbejde, peger ovenstående i retning af, at der er en udbredt 

overensstemmelse mellem de behov, de indsatte har i forhold til deltagelse i skolernes 

undervisning, og den måde som en stor andel af lærerne opfatter, hvad der er det mest 

centrale ved undervisningen. Hvis denne antagelse holder stik, kunne det pege i retning 

af, at der kunne eksistere et behov for at professionalisere lærernes rolle som vejleder. 
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Dette er et forhold, der vil blive belyst nærmere i de følgende initiativer i det samlede 

forskningsprojekt. 

Afsluttende bemærkninger 
Ifølge Europakommissionens memorandum om livslang læring er det en forudsætning 

for at Europa kan klare sig i den globaliserede økonomi, at indbyggerne er i stand til at 

indgå i livslang læring, med henblik på at kunne varetage de opgaver, som fremtidens 

arbejdsmarked byder på. For den enkelte borger er forudsætningen for at kunne få stabil 

tilknytning til arbejdsmarkedet tilsvarende, at vedkommende er i stand til at indgå i 

livslang læring, med henblik på at kunne omstille sig til nye opgaver og for at kvalificere 

sig til at varetage arbejdsopgaver, der ændrer sig, eksempelvis ved indførelse af ny 

teknologi. 

I relation til indsatte i fængslerne stiller denne i forvejen store udfordring særlige krav til 

den undervisning, der udbydes. Til forskel fra borgere, der ikke er frihedsberøvede, har 

indsatte i fængslerne ikke i samme grad adgang til uddannelse. De kan ikke umiddelbart 

deltage i undervisningsaktiviteter, der udbydes uden for fængslerne, netop fordi de er 

frihedsberøvede. 

I en situation hvor uddannelse synes at blive stadig mere vigtigt for at kunne deltage i 

arbejdslivet, er det en stor og vigtig opgave for fængslernes uddannelsessystem at sikre, 

at de indsatte efter endt afsoning ikke er uddannelsesmæssigt dårligere stillede, end da 

de blev frihedsberøvede. 

Mange indsatte er karakteriseret ved, at have dårlige skoleerfaringer og mangelfulde 

kundskaber og kompetencer i uddannelsesmæssig sammenhæng. Det betyder, at der 

stilles særlige krav til den måde, hvorpå undervisningen i fængslerne tilrettelægges og 

gennemføres. 

Lærerne har her en særlig rolle at spille. Den personlige kontakt mellem indsatte og 

lærere, der i mange tilfælde kan vare flere år (afhængig af straflænge), de indsattes 

relativt dårlige skolekundskaber, og det forhold at mange af de indsatte har eller har haft 

store personlige problemer, har oplevet svigt fra forældre, har været - eller er - aktive 

misbrugere etc. indebærer, at læreren i høj grad får en samtale og vejledningsfunktion i 

forhold til de indsatte. 

Denne pilotundersøgelse peger i retning af, at rollen som vejleder og samtalepartner er 

en rolle som lærerne i stor udstrækning er klar til at påtage sig, og at de i stor 
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udstrækning er i stand til at udfylde den, udover at de udfylder rollen som 

voksenunderviser.  

En del af de danske fængselslærere har gennemført en voksenvejlederuddannelse, men 

samlet set peger denne undersøgelse i retning af, at der kunne eksistere et behov for at 

sikre lærerne generelt, de nødvendige kvalifikationer og kompetencer i forhold til en 

funktion, der tilsyneladende har lige så stor plads i deres praktiske arbejde, som den 

konkrete undervisning har det. En generel professionalisering af lærerne i 

vejledningssammenhæng, kunne være en fremtidig mulighed. 

Lærernes arbejde omfatter desuden sagsbehandling og udarbejdelse af individuelle 

handleplaner for de indsatte. Et arbejde som lærerne selv tillægger stor værdi. Også her 

kunne der være en fremtidig mulighed for at professionalisere denne funktion. 

Endelig peger undersøgelsen i retning af, at der eksisterer et behov for at tydeliggøre, 

hvori den særlige faglighed, der knytter sig til arbejdet som fængselslærer, består. 
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English summary 

There has bee no attempt to investigate the education which takes place in Danish 

prisons, since the 1970’ies and 1980’ies. 

In 1975 the so called “Skadhauge plan” was launched. The purpose was to try out a 

number of initiatives regarding education in the prisons in order to guarantee that 

inmates was offered the same opportunities regarding education as was offered out side 

the prison walls. Additionally the ambition was to secure that a big a proportion as 

possible of the educational activities was to take place in normal educational institutions, 

which implies that the inmates are to participate in educational activities outside the 

prisons. Finally educational activities were offered to inmates in custody which would 

provide them with an educational plan when they eventually would begin to serve their 

sentence.  

With this first report the Danish University of Education and “Kriminalforsorgen” takes 

on a research project to investigate different aspects of educational practices in the 

Danish prisons, with the ambition to be able to provide an optimised educational offer to 

inmates, in order to prepare for their future participation in education and working life, 

and to provide the necessary foundation for their involvement in lifelong learning, as 

suggested by the European Commission and OECD. The project is expected to be 

finalised in 2007. 

This report is to be regarded as a pilot investigation and the conclusions drawn from the 

research are to be implemented in the future research projects as previously mentioned. 

In the report the focus is mainly on the prison teachers and the inmates. The empirical 

material is based on interviews with nine prison teachers and six inmates from prisons in 

the area of Copenhagen. 

The focus regarding the teachers has been on their appreciation of the character of their 

work and their thoughts of which qualifications and competences are important for the 

teachers in order to be able to work in an educational environment very different to all 

other educational environments. 

The motivation of the inmates for participating in educational activities has been 

important to investigate as has their appreciation of the subjects offered in Danish prison 

education. Additionally the inmates’ experiences of the working relations between the 

prison teachers and the prison staff in general have been investigated.  
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Taking precautions for the rather narrow empirical foundation of the project, the 

teachers stresses that the ability to see the human being behind the image of the inmates 

is the most important qualification in order to continue to works as prison teacher. The 

motivation for the teachers to continue their work is not to fulfil traditional high 

ambitions in the subject taught. 

It seems that if the teacher posses these human qualifications and competences and if he 

or she is able to adapt to the routines and traditions of the prison school, he or she will 

continue to teach in the prison for many, many years. But if a newly hired teacher starts 

out with a lot of ideas on changing traditions and routines, he or she will probably not be 

teaching in prison for a very long time. In other words, it seems as if the practices in the 

prison schools are of a rather conservative character. 

The teachers do not know if the inmates benefit – in a long term perspective - from 

attending the education offered while they are imprisoned. There is no statistics which 

can indicate whether or not inmates participating in educational activities are more likely 

to stay out of prison after serving their sentence compared to other inmates. The 

consequence seem to be a latent insecurity of whether their work is only of importance 

to the inmates while they are in prison or if there are actually long term effects of their 

work. 

The teachers find the cooperation with other staff groups, and especially the guards, very 

important though it is not always smooth, which probably is because of he different 

relations that teachers and guards have to the inmates: Basically the teachers represents 

something which is attractive to the inmates while the guards, having the tasks of 

locking up the cells and searching for illegal material among the inmates etc., represents 

power and punishment. 

The inmates all describe the prison school as a “refuge”, as the only place in prison 

where they are regarded as human beings, and not just as inmates. 

In general the inmates have poor educational background and they have suffered a 

number of losses in the family, have been addicted to various drugs and other hostilities. 

When asked they stresses that the organisation of the teaching in small groups with 

patient teachers who are prepared to talk with (and not just “to”) them, is very important 

for their motivation to continuing their education. 
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Additionally they stresses that the possibility of meeting other inmates from other 

blocks, who they would never have a chance to meet if it was not because of the school, 

is very important for their motivation to continue their education.  

On the basis of the results of the report the following recommendations are put forwards: 

 

• An investigation of the results of the prison education both in a short term and in the 

longer perspective. 

• An investigation of the possibilities for the prison teachers to be able to follow up on the 

inmates after they have served their sentence, in order clarify whether or not prison 

education has any effect on the inmates possibilities to take up a life without crime. 

• An investigation of which qualifications are central in order to work as a prison teacher. 

• An investigation of the importance of the relations between the prison teachers and the 

guards in the perspective of their contribution to fulfil the ambition of the prison as such: 

To prepare the inmates for a life without crime. 

• To identify which are the specific vocational qualifications for teachers in prisons.   

• Finally it is recommended to systematically investigate and as a routine register the 

inmates previous school and job carrier. This work is to be continued in The Nordic 

Network on Prison Education and will hopefully be concluded in February 2007. 
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Bilag 1 
Præsentation af det samlede oplæg til forskning i fængselsundervisning i Danmark 

 

1. initiativ.  

Evaluering af resultaterne af den eksisterende fængselsundervisning. 

 

Formål. 

På baggrund af dokumentation for omfanget af den eksisterende undervisning i de 

danske fængsler, herunder dokumentation for deltagerantal, prøveaflæggelse og 

gennemførsel, vil evalueringen tage sigte på at tydeliggøre eventuelle forskelle og 

ligheder i relation til aktiviteterne på de enkelte fængsler, herunder forskelle og ligheder 

i relation til undervisning i- og uden for fængslerne (frigang). Der vil være særligt fokus 

på, hvilke betydninger fængselsundervisningen har for forskellige grupper af indsatte og 

på hvordan undervisningen kan bidrage i den samlede resocialiserings – og 

normaliseringsproces. Den sidste del af evalueringens formål vil blive undersøgt 

tentativt og kan give vigtig information til planlægning af en større kvalitativ 

undersøgelse af den subjektive betydning af fængselsundervisningen for forskellige 

grupper af indsatte (se nedenfor). 

 

Mål. 

Det er målet at evalueringen med udgangspunkt i statistiske informationer om 

gennemførsel, prøveaflæggelse mv. kan medvirke til at give en dybere forståelse af 

betydningerne af eksistensen af pædagogiske aktiviteter for de indsatte. Desuden er det 

målet at udvikle et forskningsbaseret grundlag for at kunne tilrettelægge yderligere 

undersøgelser af de subjektive betydninger af fængselsundervisningen for forskellige 

grupper af indsatte, for lærerne og fængslernes øvrige faggrupper. 

 

Metode. 

Evalueringen vil i udgangspunktet blive baseret på tilgængelig statistik og årsberetninger 

fra kriminalforsorgen og justitsministeriet, samt resultater af den 

spørgeskemaundersøgelse af fængslernes undervisningsaktiviteter, som 

kriminalforsorgen netop er ved at færdiggøre. Desuden vil statistikker fra de enkelte 
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fængsler blive inddraget som datagrundlag i den udstrækning de ikke er tilgængelige på 

centrale hjemmesider. 

Evalueringen vil inddrage interviews med nøglepersoner: Ledere og lærere tilknyttet 

fængselsundervisningen, samt talsmænd for de indsatte i den udstrækning de kan 

bidrage med information om undervisningens effekter i forhold til normaliserings- og 

resocialiseringsaspekterne og til det sociale miljø i fængslerne. 

 

2. Initiativ: 

Undersøgelse af de subjektive betydninger af fængselsundervisningen for de 

indsatte. 

 

Formål. 

Det overordnede formål med undersøgelsen er at sætte fokus på de indsattes perspektiv i 

forhold til fængselsundervisningen. Undersøgelsen inddrager dels de aspekter, der 

knytter sig til fængselsundervisningens subjektive betydning for de indsatte, mens de er 

fængslet. Dels de aspekter der knytter sig til tiden efter endt afsoning. Undersøgelsen 

kan bidrage med yderligere viden på området, der kan medvirke til at styrke tiltag og 

udbygning af undervisningen i de danske fængsler, herunder at kunne informere de 

eventuelle tiltag omkring integration af fængslernes tilbud om undervisning, arbejde og 

evt. behandling. Endvidere vil undersøgelsen kunne pege på nuværende og tidligere 

indsattes vurderinger af undervisningens relevans i relation til kriminalforsorgens 

målsætninger om normalisering og resocialisering. Desuden vil den konkrete nytteværdi 

af undervisningen for de indsatte kunne undersøges, med henblik på at tilvejebringe 

viden om eventuelle nye tiltag, som eksempelvis en mere central placering af af AMU- 

eller TAMU (evt. EUD) i undervisningstilbudet.  

 

Mål. 

At fremstille et materiale der kan dokumentere de kvalitative aspekter af fængslernes 

undervisning, som de opleves af de indsatte, med henblik på at blive i stand til at 

optimere den allerede eksisterende undervisning. Desuden at pege på mulige tiltag, der 

kan supplere den overvejende boglige undervisning, der tilbydes de indsatte, med 

henblik på at undersøge behov og muligheder for at inddrage formelle faglige elementer 
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(AMU, TAMU og EUD) i undervisningstilbudet med henblik på at styrke opfyldelsen af 

kriminalforsorgens målsætninger om normalisering, resocialisering og lettelse af 

overgangen til det civile liv. 

Et yderligere mål er at skabe et grundlag for at etablere forsøg med tilrettelæggelse af 

fængselsundervisningen, der tager udgangspunkt i eventuelle allerede eksisterende 

kompetencer og færdigheder hos de indsatte, gennem en mere central placering af ikke-

boglige elementer i undervisningen. Denne kunne eventuelt inddrage allerede 

eksisterende værkstedsaktiviteter. 

  

Metode. 

Interviews og ikke-deltagende observationer af den praktiske undervisning (i den 

udstrækning det er muligt). 

Struktureringen af interviews og udvælgelsen af informanter kan foretages med 

udgangspunkt i resultaterne af dokumentationen for fængselsundervisningen (se 

ovenfor). 

Der vil være tale om inddragelse af personer der på tidspunktet for interviews er 

indsatte, og personer der ikke længere er indsatte. 

 

3. Initiativ: 

Undersøgelse af de ansatte læreres subjektive oplevelser og 

betydningstilskrivninger af arbejdet som underviser i de danske fængsler. 

 

Formål. 

At undersøge hvilke forhold, der har betydning for fastholdelse af lærere i 

fængselsundervisning, herunder undersøgelse af lærernes oplevelser af fængslet som 

arbejdsplads; relationer til øvrige faggrupper, fysiske og organisationsmæssige 

placering. 

At undersøge lærerarbejdet og de subjektive betydninger af de særlige forhold, som 

fængselsundervisningen er indlejret i; lærernes formelle situation som del af fængslets 

personale med de dilemmaer det kan give, som eksempelvis kravet om oplysningspligt 

og behovet for fortrolighed i forhold til de indsatte, lærernes relation til de øvrige 
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faggrupper, herunder fængselsfunktionærerne og deres indbyrdes samarbejde i det 

formaliserede sagsbehandlingsarbejdet. 

 

Mål:  

Målet er at tydeliggøre forhold, der har afgørende betydning for fastholdelsen af lærere i 

fængselsundervisningen, at tydeliggøre de særlige personlige kompetencer og faglige 

kvalifikationer, der kræves som lærer i fængselsundervisningen, med henblik på at 

kunne tilbyde nuværende og kommende ansatte endnu bedre muligheder for faglig (og 

personlig) sparring i jobbet. 

 

Metode: 

Der vil blive gjort brug af en triangulering. 

En kvantitativ spørgeskemaundersøgelse skal  afklare lærernes karriereforløb, deres 

uddannelses- og arbejdsmæssige karrierebane, der har ført til ansættelse i 

kriminalforsorgen. Dels skal den udfordre den antagelse, at lærerne enten er meget kort 

tid i stillingen eller at stillingen som lærer i fængslerne bliver en ”livstidsstilling”. 

Den kvalitative del af undersøgelsen vil inddrage interviews af udvalgte lærere og 

eventuel observation af undervisningspraksis og af lærernes samarbejde med øvrige 

faggrupper. 

Der vil være særlig opmærksomhed på lærernes eventuelle forslag til forbedringer af 

fængselsundervisningen og deres samarbejdsrelationer. 

 

4. Initiativ: 

Undersøgelse af betydningen af eksistensen af en pædagogisk institution i 

fængslerne. 

 

Formål:  

Undersøgelsen vil have til formål at dokumentere, i bredeste forstand, betydningen af 

eksistensen af et rum for læring i fængslerne. Der vil være specielt fokus på den 

pædagogiske institutions betydning for de øvrige aktiviteter, der foregår i fængslerne. 

Udgangspunktet vil være en antagelse om, at fængselsundervisningen praktiseres 

forskelligt på de enkelte fængsler. Der skal derfor gennemføres en komparativ analyse af 



 47

fængselsundervisningen i et antal fængsler. Eventuelt kan internationale erfaringer med 

fængselsundervisningens placering og udbud indgå.  

Formålet vil desuden være, at tydeliggøre betydningerne af eksistensen af en 

pædagogisk institution i forhold til de indsatte og fængslets øvrige faggrupper, og i 

forhold til fængslernes mulighed for at realisere målsætningerne, som de eksempelvis er 

formuleret i Kriminalforsorgens visionsprogram ”Visioner for fremtiden”, der omfatter 

såvel ansatte som indsatte.  

 

Mål: 

At fremstille et katalog med ideer og anbefalinger til inspiration og debat i forhold til 

den praktiske og strukturelle placering af fængselsundervisningen, herunder af lærernes 

samarbejdsrelationer med øvrige faggrupper og deres relationer til de indsatte. 

 

 

Metode: 

Undersøgelsen vil kunne tage afsæt i resultaterne af de allerede opregnede initiativer, 

suppleret med kvalitative undersøgelser (primært interviews) af lærere og repræsentanter 

fra øvrige faggrupper fra et antal fængsler, der formodes at kunne udvælges 

eksemplarisk på baggrund af de allerede nævnte initiativer. 

 

5. Initiativ: 

Procesevaluering af TAMU-initiativ på Statsfængslet i Østjylland: 

Med ibrugtagningen af det nyopførte statsfængsel i Østjylland (Enner mark, vest for 

Horsens) i 2006, vil der blive taget initiativ til at supplere den bogligt orienterede 

fængselsundervisning med egentlig faglig kvalificerende håndværksundervisning 

(TAMU: Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser). 

 

Formål: 

At foretage en evaluering af hele processen fra planlægning, igangsætning og 

gennemførelse af TAMU-lignende forløb i det nye statsfængsel, samt evaluering af 

gennemførte forløb, med henblik på at give input til diskussion, forbedring, tilretning 

mv. under hele forløbet. 
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Mål: 

At placere de konkret erhvervsrettede uddannelsestiltag mere centralt i 

undervisningstilbudet i de danske fængsler end tilfældet er i dag. Herunder inddragelse 

af allerede eksisterende værkstedsfaciliteter i konkrete undervisningsmæssige aktiviteter. 

Evalueringen kan med fordel tage udgangspunkt i allerede eksisterende erfaringer fra 

andre landes fængselsvæsner, med inddragelse af arbejdsmarkedsrettede aktiviteter i 

fængselsundervisningen (Tyskland; Finland, Tjekkiet mfl.), og med baggrund heri 

udarbejde et katalog over ideer og eventuelle tiltag, der kunne være interessante i en 

dansk kontekst. 

 

Metode: 

Procesevalueringen vil foregå løbende og vil inddrage opbygningen af statistikbank til 

dokumentation af tiltag og resultater. Den vil desuden omfatte interviews med 

involverede lærere og indsatte. Hvis det viser sig muligt, kan evalueringen inddrage 

resultater i forhold til de indsattes situation efter endt afsoning: På hvilke måder har det 

TAMU-lignende initiativ medvirket til at forbedre deres uddannelsesmæssige, 

arbejdsmarkedsmæssige og sociale situation i det hele taget? 

Bilag 2 
Interviewguide, lærere. 

 

Formalia 

Ansat hvor længe 

Uddannelses- og jobbaggrund 

Ansættelsesmåde (fast/time/fuld/deltid etc.) 

 

Subjektive motiver for at være fængselslærer 

Hvorfor fængselslærer? 

Eget udbytte. 

 

Undervisningens formål (formelt og reelt). 

De indsattes udbytte 
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Fagligt 

Socialt etc. 

Undervisningens resultater 

Opfølgende arbejde efter løsladelse 

 

Vurdering af undervisningen og ideer til fremtiden 

Fordele ved fængselsundervisning 

Problemer i undervisningen 

Samarbejde med andre faggrupper 

Vigtige kvalifikationer for at være lærer. 

Hvad skal fremtidens fængselsundervisning indeholde? 

Hvordan skal den tilrettelægges? 

Hvilke informationer/viden/oplysninger mangler lærerne omkring 

fængselsundervisningen? 

 

 

Interviewguide til indsatte. 

 

Formalia: 

Hvilke fag? Hvor mange timer/uge 

Straflængde 

Afsoningstid tilbage 

Evt. flere gange i fængsel? 

Uddannelses- og jobbaggrund 

Skoleerfaringer/erfaringer med uddannelse og arbejde 

 

Om undervisningen i fængslet 

Hvad er det vigtigste ved undervisningen? 

Undervisningens tilrettelæggelse 

Undervisningsmaterialer 

Computeradgang 

Fordele/ulemper ved fængselsundervisningen 
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Forslag til forbedring (AMU/EUD/andre ideer) 

Hvordan ville den ideelle undervisnings i fængslet være? 

 

Begrundelser for valg af undervisning 

Uddannelse og/eller arbejde i fængslet – begrundelser for valg. 

Formål med deltagelse – her og nu og på længere sigt. 

Undervisningens status blandt fangerne. Er det lige så OK som arbejde? 

 

Om lærerne og det øvrige personale 

Lærernes funktion – lærere og samtalemulighed? 

Hvad karakteriserer en god fængselslærer? 

Samarbejde mellem lærere og øvrigt personale. 

 

Fremtiden 

Den resterende straf 

Efter udstået straf 

 - og undervisningens betydning i den sammenhæng. 
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