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Forord

Denne publikation præsenterer de vigtigste 
erfaringer med idrætsbaserede interven-

tioner i Ringe Statsfængsel og Søbysøgård 
Statsfængsel i årene 2014-2015. På mange 
måder kommer en sådan publikation både 
for sent og tidligt.
Publikationen er for tidlig, fordi idrætsdi-
daktiske indsatser på fængselsområdet sta-

dig, metodisk og teoretisk, er i sin vorden, 
og fordi de aktuelle resultater bygger på et 
ret så spinkelt grundlag.  

Publikationen kommer for sent i forhold til, 
at det er vanskelig at spore de seneste tre 

årtiers idrætsprojekter i danske fængsler, 
og fordi pædagogisk tilrettelagt idræt med 
fordel kunne være blevet udviklet på et tid-

ligere tidspunkt.

Fængselsindsatte udgør en minoritetsgrup-

pe, der lejlighedsvis nyder stor politisk og 
befolkningsmæssig bevågenhed. Indsatser-
ne i Ringe og Søbysøgård Statsfængsel er 
foregået i et – for os - nyt og stærkt udfor-
drende miljø. 

Vi er meget taknemmelige for den venlig-

hed og samarbejdsvilje, vi har mødt fra le-

delse, ansatte og indsatte i de to fængsler. 

Projektgruppen ønsker ligeledes at benyt-
te denne lejlighed til at takke Det Kriminal-
præventive Råd for projektbevillingen, der 
muliggjorde interventionen i Søbysøgård 
Statsfængsel samt denne publikation.

På de følgende sider beskrives flere ind-

satser, der som fællestræk hviler på prin-

cipper om gruppebaserede indsatser med 
stor grad af frivillighed. I alt otte energiske 
idrætsstuderende fra Syddansk Universitet 
har været involveret i de praksispædagogi-

ske indsatser. De studerende har fungeret 

som synlige rollemodeller og bidraget til at 
skabe et vigtigt vindue for forandring. Tak til 
Magnus Jon Erdmann, Line Gram Hansen, 
Lise Maria Elkrog Hansen, Frederik Eng-

lund, Tobias Bruun Kjær, Nadia Rosgaard 
Lauritzen, Majken Søndergaard og Sofie 
Krarup. 

På samme måde som publikationen er en 
opsamling af erfaringer og resultater af den 

eksisterende forskning, er den også tænkt 
som en invitation til dialog og samarbejde 
på et område, hvor yderligere styrket part-
nerskab mellem forskning- og uddannelses-

institutioner og Kriminalforsorgen vil vise 
sig meningsfuld og frugtbar. 
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Eksisterende 

forskning 

I den internationale forskning er der bred 
enighed om, at regelmæssig fysisk aktivi-
tet og træning er relateret til en lang ræk-

ke fysiske og mentale sundhedseffekter. 
Det forhold ser ud til at gælde uanset al-
dersgrupper, køn og socialgruppe. Set i et 
internationalt forskningsperspektiv findes 
der en række studier, som dokumenterer 
fysiologiske effekter ved fysisk aktivitet og 
træning blandt indsatte. 

Derimod er der et betydeligt hul i forsknin-

gen, når det gælder strukturerede idrætsin-

terventioner med resocialiserende formål. 
En sådan slutning bygger på strukturerede 
litteraturstudier, hvor relativt brede defini-
tioner af fysisk aktivitet, effekter, indsatte 
og fængsel er anvendt. 

Den eksisterende forskning tegner et bille-

de af, at der over en længere periode har 
været fokus på fysisk aktivitets positive ef-
fekter i forhold til at fremme social inklusi-
on og psykologisk velbefindende, men det-
te fokus har primært omhandlet idrættens 
positive rolle i lokalsamfundet, og været 
centreret omkring udsatte unge som et led 
i forebyggende arbejde. 

Derimod foreligger der kun en begrænset 
mængde forskning omhandlende struktu-

rerede idrætsinterventioner, der er rettet 
mod indsatte i fængslerne (Meek, 2014; 
Parker et. al, 2014; Meek & Lewis, 2014).

Rosie Meek udgav i 2014 bogen ”Sport in 
Prison”, som bygger på en lille, men solid 
mængde forskning om idrættens psyko-

logiske og sociale virkning i en fængsels-

kontekst. Samlet set påviser forskningen i 
bogen, at fysisk aktivitet kan bidrage med 
en alternativ form for spænding og risikovil-
lighed, fremme nye sociale netværker, give 
adgang til positive rollemodeller og mulig-

gøre positiv feedback i sociale læreproces-

ser. 

Det fremhæves, at deltagelse i fysisk ak-

tivitet kan påvirke indsattes identitet og 
adfærdsmønstre ved at udvikle selvtillid, 
selvkontrol, empati, beslutningsevne og 
tolerance. Foruden dette fremhæves pro-

blemløsning, samarbejde og konfliktløsning 
som positive konsekvenser ved deltagelse i 
fysisk aktivitet i fængslet. Lignende resulta-

ter, gør sig gældende i en række interven-

tionsstudier, som er gennemført i engelske
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ungdomsfængsler (Parker et al., 2014; 
Meek & Lewis, 2014; Meek, 2014). Inter-
ventionerne indgik som dele af helhedsori-
enterede indsatser og omfattende indivi-
duelle støtteprogrammer. Interventionerne 
var struktureret som sportsakademier, hvor 
de indsatte modtog både praktisk og teo-

retisk undervisning. Parker et al. (2014, s. 
392) viste, at deltagelse i sportsakademi-
erne medførte positive fysiske, sociale og 
mentale forbedringer. 

Sportsakademierne indebærer etable-

ring af en social kontekst, hvor de indsatte 
mødes og lærer at kommunikere på mere 
hensigtsmæssige måder. Virkningerne sam-

menfattes som nye positive relationer og 
nedbrydelse af barrierer mellem indsatte. 

Ydermere fremhæves de indsattes for-
bedrede kompetencer til at indgå i sociale 
relationer som følge af styrkede færdighe-

der i forhold til at lytte, løse konflikter og 
samarbejde (Parker et al., s. 390). Meek & 
Lewis (2014, s. 100-107) fandt ligeledes en 
forbedring i relationerne mellem de indsat-
te, incitament til forbedret adfærd, bedre 
håndtering af livet som indsat, erhvervelse 

af livsfærdigheder og sociale færdigheder 
samt øget håb i forhold til fremtiden. Meek 
(2014, s. 98) fremhæver forbedringer i for-
hold til aggression- og impulsstyring samt 
personlig indstilling som følge af deltagelse 
i fysisk aktivitet og sport.

I 2003 skrev Coalter, at sporten har et po-

tentiale for at kunne bidrage effektivt til den 
sociale inklusion og samfundets regenerati-

on. De præsenterede forskningsresultater 

giver støtte til den antagelse, men som det 
fremgår af blandt andet Meek (2014) og 
Parker et al. (2014) er der vedvarende en 
udpræget mangel på evidens. 

En af hovedforklaringer på disse svagheder 
tilskrives de metodiske vanskeligheder og 
ressourcemæssige forhold, der er forbun-

det med fængselsinterventioner.

Tabel 1 
viser den eksisterende viden og de poten-

tielle positive virkninger samt betydninger 
af fysisk aktivitet, sport og idræt i fængsler-
ne kondenseret og skitseret på tværs af de 
nævnte studier.
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Resultater Referencer
Fremme nye sociale netværker og fællesskaber
• Ny positiv relation
• Nye venskaber
• Større fællesskabsfølelse

Meek, 2014; Parker et al., 2014; Meek & 
Lewis, 2014; Coalter, 2003; Theeboom et 
al., 2012

Muliggøre positiv feedback i sociale fælleskaber og 
forbedret evne til at indgå i sociale fællesskaber

Meek, 2014; Parker et al., 2014; The-

eboom et al., 2012

Nye adfærdsmønstre, udvikling af identitet, øget 
trivsel og forbedret adfærd, herunder:
• Samarbejde
• Konfliktløsning
• Bedre opførsel/øget disciplin
• Kommunikationsevne
• Problemløsning

Meek, 2014; Parker et al., 2014; Meek & 
Lewis, 2014; Coalter, 2003; Theeboom et 
al., 2012

Forbedret selvkontrol, selvdisciplin, aggression og 
impuls

Meek, 2014; Meek & Lewis, 2014; The-

eboom et al., 2012

Bedre håndtering af livet som indsat og øget livs-

kvalitet

Parker et al., 2014; Meek & Lewis, 2014; 
Coalter, 2003; Theeboom et al., 2012

Erhvervelse af sociale færdigheder, sociale kompe-

tencer, livsfærdigheder og prosocial adfærd
Parker et al., 2014; Meek & Lewis, 2014; 
Coalter, 2003; Theeboom et al., 2012

Større håb for fremtiden Parker et al., 2014; Meek & Lewis, 2014

Øget selvtillid og/eller selvværd Meek, 2014; Coalter, 2003; Theeboom et 
al., 2012

Øget tolerance Meek, 2014; Coalter, 2003

Følelsesmæssigt frirum (mindre stress og angst) Parker et al., 2014; Meek & Lewis, 2014

Øget empati Meek, 2014; Coalter, 2003; Theeboom et 
al., 2012

Fysiske forbedringer/sundhedsforbedringer Coalter, 2003; Theeboom et al., 2012; 
Parker et al., 2014
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Præsentation af 
projektprogram

Ringe Statsfængsel (lukket fængsel)

I sommeren 2013 modtog Institut for Idræt 
og Biomekanik, Syddansk Universitet en 
henvendelse fra fængselsinspektør Bodil 
Phillip i Ringe Statsfængsel. Der var truf-

fet en beslutning om at afvikle den tunge 
styrketræning i fængslet, og henvendelsen 
gik på om idrætsforskere kunne være be-

hjælpelige med at udvikle et fornuftigt al-
ternativ. Det førte til en gensidig interesse 
for et samarbejde om afprøvning af forskel-
lige idrætsaktiviteter. Der blev hurtigt etab-

leret en projektgruppe bestående af syv 
idrætsstuderende og lektor Jan Toftegaard 
Støckel. 

I starten af 2014 blev der i samarbejde med 
Ringe Statsfængsel skitseret tre hovedind-

satsområder: 

1. Et træningstilbud uden brug af vægte 
– primært målrettet dem, der tidligere 
brugte styrketræningsfaciliteterne, 

2. Et særligt idrætstilbud målrettet en lille 
gruppe kvinder,

3. Et tilbud om holdboldspil.

I tillæg til de ovenstående indsatsområ-

der blev der etableret en praktikstilling for 
stud. cand. scient. Magnus Jon Erdmann. 
Han udviklede tilbuddet om holdboldspil, 
fra at være tænkt som en fritidsindsats, til 
at blive et dagsintegreret idrætstilbud for 
henholdsvis ”Montagen”, skoleafdelingen 
og ungeafdelingen.

Det blev aftalt at samtlige aktivitetstilbud 
skulle afsluttes og evalueres efter en prø-

veperiode på otte uger. Praktikopholdet og 
de to tilbud om fritidsaktiviteter er dels ble-

vet afrapporteret gennem en praktikrap-

port samt et bachelorprojekt under titlen: 
”Idrætten – et resocialiserende middel”. 
I de følgende afsnit er aktiviteternes for-
mål, metode og hovedresultater beskrevet.
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Projektprogram

Søbysøgård
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Undercover

Idræt

Figur 1
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Aktivitetstilbuddet ”Kropstræning”
Med afsæt i afskaffelsen af styrketræningen 
i Ringe Statsfængsel var det interventionens 
mål at etablere en træningsform, hvor de 
indsatte kunne opnå en høj styrketrænings-

effekt gennem brug af egen kropsvægt. På 
baggrund af tidligere positive erfaringer 
med boksning i Ringe Statsfængsel indgik 
boksetræning som en del af de dynamiske 
øvelser. I supplement til den fysiske træning 
blev der afholdt korte teoretiske oplæg om 
frivægtstræning og træningsfysiologi. I eva-

lueringen af aktivitetstilbuddet fremhæver 
instruktørerne, at de generelt oplever de 
indsatte som imødekommende og modta-

gelige overfor udefrakommende inputs. In-

struktører beretter, at de indsatte i løbet af 
træningen blev i bedre humør og gradivst 
åbnede mere op. 

Det er desuden værd at bemærke, at de 
indsattes indstilling til dynamisk træning 
ændrer sig markant i forløbet. Hvor de ind-

satte først udstrålede frustration over at 
vægtene var blevet afskaffet, så lærte de 
undervejs at indgå i, og værdsætte, den nye 
træningsform. Træningstilslutningen varie-

rede fra mellem 8-16 deltagere.

Aktivitetstilbuddet ”Piger-for-piger”
I ønsket om at imødekomme og aktivere 
en gruppe sårbare, hovedsageligt etniske, 
kvindelige indsatte, der afsoner i et miljø 
domineret af mandelige indsatte, blev der 
tilrettelagt et aktivitetstilbud under titlen 
Piger-for-piger. 

De tre kvinder fra projektgruppen tog ind-

ledningsvis på besøg blandt de kvindelige 
indsatte med det formål at gøre de ca. 10 
kvindelige indsatte interesserede i at tage 
del i varierede bevægelsesaktiviteter. Efter 
en introduktion af forskellige aktiviteter 
stod det klart, at de indsatte fandt størst 
glæde ved dans, musik og bevægelse. Eva-

lueringen fremhæver, at aktivitetstilbuddet 
skabte en positiv forandring i de kvindelige 
indsattes hverdag og etablerede et særligt 
frirum. Instruktørerne beretter, at kvinder-
ne i forbindelse med aktiviteterne ople-

ves som glade og friske, men at de havde 
et stort behov for positiv feedback og op-

mærksomhed for at kunne opretholde kon-

centrationen. 
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Instruktørerne oplever ligeledes, at de kvin-

delige indsatte havde et stort behov for at 
fortælle om deres livssituation, tanker og 
følelser. I supplement hertil fremhæver 
evalueringen, at de kvindelige indsatte var 
svære at motivere til deltagelse og svære at 
fastholde i forløbet, hvilket afspejler sig i et 
gennemsnitligt fremmøde på tre kvinder. 

Kvinderne viste sig meget sårbare over-
for hverdagskonflikter på afdelingen, hvor 
uoverensstemmelser mellem vagter eller 

andre indsatte i løbet af dagen kunne af-
læses i lavere fremmøde i Piger-for-piger 
tilbuddet. Sammenfattende anses tilbud-

det som en værdifuld afprøvning af en mål-
gruppebestemt indsats.

Aktivitetstilbuddet om holdboldspil, 
”Idrætten – et resocialiserende middel”
Formålet med dette delprojekt var at ud-

vikle de indsattes sociale kompetencer 
gennem gruppebaseret idræt. Under titlen 
”Undercover Idræt” blev der udviklet akti-

vitetstilbud for tre forskellige målgrupper: 
den interne skoleafdeling, arbejdsplacerin-

gen ”Montagen” samt ungeafdelingen. 

De indsatte på hver afdeling havde mulig-

hed for at deltage to gange ugentligt i et 

idrætstilbud. Projektet blev, som tidligere 
nævnt, udført i forbindelse med et praktik-

forløb og senere behandlet i et bachelor-
projekt med titlen: ”Idrætten – et resociali-
serende middel” (Erdmann, 2014). 

Studiedesign & empiriindsamlingsmetoder

Undercover Idræt blev gennemført inden-

for rammerne af et aktionsforskningsde-

sign, hvor indsatserne blev udviklet i dialog 
med indsatte og ansatte. I indsamlingen af 
det empiriske materiale er metoderne del-

tagerobservation, uformelle samtaler og 
interviews blevet anvendt. Efterfølgende 
er der foretaget en teoretisk analyse ud fra 
Burnes (2004) samt Scheins (1996) fortolk-

ning af Kurt Lewins tretrins forandringsmo-

del og Oestrichs (2008) terapeutiske tilgang 
til træning og definition af sociale færdig-

heder.

Indsatsens teoretiske fundament 
De praksispædagogiske indsatser og arbej-
det med de tre målgrupper beror på en 
række forskellige teoretiske inspirationskil-

Opfattelsen af afsoning blev gennem projekt-
perioden ændret hos de indsatte. Det primæ-

re fokus var på datoen for løsladelse, men 
ændrede sig til øget bevidsthed om sociale 
handlemuligheder under afsoning. 
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der herunder Rønholdt & Peitersens (2013) 
syn på socialisering og dannelse, Halling & 
Ejlersen (2009) fremstilling af den systemi-
ske boldspilspædagogik samt begrebet god 
anderledeshed af Ziehe (2005). Indsatsens 
omdrejningspunkt var at fremme de ind-

sattes tilegnelse af sociale færdigheder og 
at gøre brug af de konflikter, der typisk op-

står omkring idrætsaktiviteter til at skabe 
læring og forandring. Indsatsen har derfor 

haft stort fokus på fælles refleksion, samar-
bejde og medinddragelse.

Resultater 

Den sociale udvikling blandt de tre mål-
grupper udviklede sig progressivt, hvor den 
sociale adfærd blev reguleret og tilpasset 
forskelligt afhængigt af den enkelte grup-

pes normer og værdier. Deltagelse i de 

mange socialt krævende situationer betød, 
at de indsatte måtte forholde sig til forskel-
lene mellem de nye fællesskabers normer 
og værdier og med de gamle dominerende 

fængselsnormer. Det kan konkluderes, at 
der findes en betydelig utryghed i relatio-

nerne mellem de indsatte, som ofte træder 
frem i de fælles aktiviteter.

De indsatte fremstår individualiserede i de-

res adfærd og fokuseret på egne behov. En 
af de vigtigste forandringer er de indsattes 
evne til refleksion og evne til at kunne itale-

sætte problemstillinger. De indsatte forsøg-

te førhen at undgå og fortrænge konflikter, 
og valgte at vende hinanden ryggen i stedet 
for at gå ind i problemerne. 

Gennem struktureret refleksion skabte den 
praksispædagogiske indsats et rum, hvor 
det var legitimt og anerkendt at ytre sig. 
Samspillet mellem opgaver, der på den ene 
side kræver samarbejde kommunikation og 
opgaveløsning, og på den anden side følges 
op med struktureret refleksion havde en 
positiv virkning på de indsattes humør og 
deres deltagelse. Da forsøgsperioden blev 
afsluttet tog en gruppe indsatte initiativ til 
at skrive et brev til fængelsesledelsen, hvori 
de bad om at fængselsidrætten blev beva-

ret. De skriver i brevet, at de har færre kon-

flikter og bliver bedre til at samarbejde.
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Indirekte får det folk til at tænke over nogle ting. Måske 
tænker de kun på ’hvornår’ de skal ud. Lige pludselig tæn-
ker de på ’hvordan’ kommer jeg ud? Altså du giver folk 
nogle input de også kan bruge andre steder, hvis de har 
lyst – til dem selv. Hvordan de griber det an. Hvis man vil, 
det man har fået at vide af dig, det kan man godt tage 
med sig. I stedet for at lade det ligge nede i hallen, så kan 
man tage det med op på afdelingen og tænke over det.”

”

Citat fra indsat, Erdmann, 2014
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Søbysøgård Statsfængsel 
(åbent fængsel)

I foråret 2015 gennemførte Syddansk Uni-
versitet i samarbejde med Søbysøgård 
Statsfængsel et pilotprojekt med en varig-

hed på ti uger. Projektet havde til formål at 
undersøge, hvorledes gruppebaseret fysisk 
aktivitet kan bidrage til at fremme adfærds-

forandring, social læring og udvikling af so-

ciale kompetencer hos indsatte i et åbent 
fængsel. ”Ind i sporten, ud af fængslet” var 
et frivilligt aktivitetstilbud, hvor de indsatte 
i deres fritid havde mulighed for at deltage 
to gange ugentligt. 

Projektet blev varetaget af to kandidatstu-

derende og en specialestuderende. Projek-

tet er behandlet mere fyldestgørende i en 
specialeafhandling med titlen ”Ind i spor-
ten, ud af fængslet” (Hansen, 2015).

Studiedesign & empiriindsamlingsmetoder

Projektet i Søbysøgård blev udviklet som et 
aktionsforskningsdesign, hvorved program-

udvikling og tilpasning kunne foregå i sam-

spil med de indsatte og fængselsledelsen. I 
indsamlingen af det empiriske materiale er 

metoderne deltagerobservation og inter-
view blevet anvendt. 

Der er løbende blevet foretaget delta-

gerobservation på fængselsafdelingerne og 
i forbindelse med den praksispædagogiske 
indsats. Det semistrukturerede forsknings-

interview blev gennemført med fem ud-

valgte indsatte og med afdelingslederen i 
Søbysøgård Statsfængsel.

Forandringsprocesser og social læring som 
teoretisk forankring
Formålet med den praksispædagogiske 
indsats var at skabe de bedst mulige ram-

mer for social læring og udvikling af sociale 
kompetencer gennem brugen af fysisk akti-

vitet og sport. Den praksispædagogiske ind-

sats beror på læringsteoretikeren Etienne 
Wengers tanke om, at social læring etable-

res gennem levede erfaringer og deltagelse 

i sociale fællesskaber, hvor man deler prak-

sis, mål, værdier og sprog (Wenger, 2004). 
Dette danner blandt andet grundlag for 
beslutningen om en gruppebaseret tilgang, 
hvor hovedformålet var styrke de indsattes 
sociale kompetencer ved at etablere et nyt 
og mere positivt socialt samvær. Den prak-

sispædagogiske indsats er i høj grad 
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Du skal vise nogle sider af dig selv, og nu er du altså kommet 
i fængsel, du er nødt til at have noget facade […]. Hele deres 
liv har været at opbygge det her kriminelle image, og hvis de 
lige pludselig skal give slip på det for at gå over og vise, at 
her er der faktisk noget, som de er pisse dårlige til. Det gør 
man ikke (…), så vil man hellere bare sige nej det gider jeg 
sgu ikke det der, det er ikke noget for mig. Reelt ville de nok 
synes, at det ville være pisse sjovt, men det er det her med, 
at de bliver nødt til at give slip på det her hårde image med 
at rende og skyde brystkassen frem og vise, at de kan det 
hele. Det er det største problem.”

”

Citat fra indsat, Hansen, 2015
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inspireret af den tyske idrætsforsker Ralph 
Lagings didaktiske model ”Udvikling af so-

ciale kompetencer” og specifikt hans prin-

cipper om at undervisning, der sigter mod 
at fremme sociale kompetencer og læring, 
skal indeholde muligheden for selv- og 

medbestemmelse, kræve samarbejde og 
muliggøre kommunikation samt konfliktløs-

ning (Rønholdt & Peitersen, 2013). 
Den samlede mængde empiriske materia-

le er bearbejdet med afsæt i ovenstående 
teorier samt Burnes (2004) samt Scheins 
(1996) fortolkning af Kurt Lewins model for 
planlagt social forandring og hans tretrins 
forandringsmodel. 

Praksispædagogisk indhold

Med afsæt i de teoretiske inspirationskil-
der har nærværende praksispædagogiske 

indsats ikke haft fokus på idrætsdiscipliner-
nes tekniske og taktiske dimensioner, men i 
stedet benyttet idrætten som et socialt felt 
med mulighed for situeret erfaring gennem 

en legende tilgang til regler, roller, samvær 
og konflikter. Praksis har været bygget op 
omkring demokratiske værdier og benyttet 
selv- og medbestemmende som hoved-

principper. 

De indsatte har været inddraget i planlæg-

ningen og tilrettelæggelsen af den prak-

sispædagogiske indsats, idet de løbende 
skulle nå til enighed om ønskede aktiviteter. 

Et centralt omdrejningspunkt har derfor 
været samarbejdsopgaver, der kunne ud-

fordre gruppedynamikken, kræve menings-

forhandling og bringe de indsattes sociale 
kompetencer i spil. De indsatte har eksem-

pelvis selv skulle dømme i konkurrence-

prægede aktiviteter, skabe jævnbyrdige 
hold, fordele roller og blive enige om regler 
i forskellige spil. 

Ydermere har de indsatte skulle samarbejde 
om at gøre klar til praksis, finde rekvisitter 
frem og rydde op fælles. Et andet centralt 
omdrejningspunkt i den praksispædago-

giske indsats har været projektets brug af 
struktureret refleksion, hvor de indsatte 
individuelt og kollektiv har skulle italesætte 
situerede erfaringer og oplevelser. Der har i 

den forbindelse været fokus på fælles kon-

fliktløsning, gruppeprocesser og personlige 
udfordringer, hvilket havde til formål at øge 
de indsattes bevidstheds- og refleksionsni-
veau. Den strukturerede refleksion har væ-
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ret udformet som både mundtlig og skriftlig 
refleksion, der begge efterfølgende er ble-

vet behandlet og italesat i fælles forum.

Resultater

Delprojektet ”Ind i sporten, ud af fængs-

let” konkluderer, at den praksispædagogi-
ske indsats har været i stand til at etablere 
og fastholde et meningsfuldt fællesskab, 
som adskiller sig markant fra kulturen og 

de eksisterende fællesskaber i fængslet. Et 
fællesskab, der identificeres som en driven-

de kraft for forandring, fordi det skaber et 
frirum, hvor det interne hierarki, behovet 
for facade og de dominerende normer mi-
nimeres. 

Pilotprojektet viser, at et fællesskab med et 
andet meningsindhold, andre værdier og 
normer skaber en ramme for social læring, 
udvikling og forandring, fordi det føles trygt 
at deltage og afprøve nye adfærdsmønstre. 
I tæt relation til dette træder projektets 
instruktører frem som betydningsfulde rol-
lemodeller, som formår at skabe et frirum, 
hvor de indsatte føler sig inkluderet og hørt. 
Det beskrives, at instruktørerne får de ind-

satte til at føle sig mentalt ude i virkelighed-

en igen, hvilket i afhandlingen anses som 
tæt forbundet med, at instruktørerne kom-

mer udefra og ind i fængslet, hvormed de 
ikke besidder samme todelte rolle, som 
fængslets betjente. 

Ifølge de indsatte er det helt afgørende 
for deres motivation, at projektet har gjort 
brug af fysisk aktivitet og sport. Det kom 
bag på de indsatte, at der skulle være ’så 
meget snak’, men projektets fokus på kom-

munikation, samarbejde og den generelle 
medinddragelse er blandt de forhold, som 
de indsatte er mest positivt overraskede 
over ved projektet. 

De indsatte blev løbende bedre til at itale-

sætte samt håndtere de konflikter, udfor-
dringer og meningsforhandlinger, der op-

står som en integreret del af at dyrke sport, 
konkurrere og indgå på et hold. 
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Det er nyt for de indsatte at indgå i struktu-

reret refleksion og samtidigt med at dét kan 
beskrives som en væsentlig faktor for pro-

jektets succes, så kan det i en række sam-

menhænge forstås som noget de indsatte 
oplever som risikofyldt og hæmmende, for-
di de let kommer til at fremstå som sårbare 
og blottede. 

Det indlejrede læringsaspekt har i kombi-
nation med kravene til refleksion bidraget 
til at skabe rum og mulighed for forandring 
for flertallet, mens det har medført stærke 
forsvarsmekanismer og læringsangst hos 

en mindre gruppe af indsatte.

Tabel 2 

præsenterer en samlet oversigt over de 

resultater og målgruppeerfaringer fra de 
fire indsatser i henholdsvis Ringe og Søby-

søgård Statsfængsel.
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Projektets 
titel

Kropstræning Piger-for-piger ”Undercover idræt” ”Ind i sporten, ud af fængslet”

Projektets 
virkninger 

og resultater

- Bedre humør 
gennem praksis

- Glæde
- Åbner løbende 
mere op

- Positiv foran-

dring i hverda-

gen

- Etablering af 
særligt frirum

- Glæde

- Etablering af frirum
- Refleksion øger forståelsen af so-

ciale relationer og egen påvirkning 
af fællesskabet
- Medfølelse for medindsatte
- Forøget evne til at italesætte 
konflikter
- Øget motivation til at møde på 
arbejdspladsen
- Forbedret evne til at falde i søvn 
om aftenen
- Bedre til at italesætte behov og 
udfordringer  

- Etablering af meningsfuldt socialt fælles-

skab
- Etablering af frirum og mental frihed
- Ramme for social læring, udvikling og 
forandring grundet tryghed, inklusion og 
mulighed for medbestemmelse
- Trygt at afprøve nye adfærdsmønstre
- Glæde og grin
- Instruktører udefra spiller afgørende rolle
- Forbedret evne til at håndtere og itale-

sætte konflikter
- Forbedret evne til at udvise empati, 
leve sig ind i andres synspunkter, lytte og 
anerkende

- Øget grad af selvhævdelse såsom evnen 
til at tage initiativ, stå ved egne holdninger 
og modstå pres
- Øget selvkontrol og udsætte egne behov
- Brud på trivielle hverdage
- Nye positive, ikke kriminalitetsbaserede, 
relationer mellem indsatte
- Fysiske og fysiologiske forbedringer

Målgruppens 
oplevede 

kendetegn/

karakteristikas

- Imødekom-

mende

- Modtagelige 

for udfrakom-

mende inputs

- Stort behov 
for snakke og 

fortælle om 

deres livssitua-

tion, tanker og 
følelser
- Behov for posi-
tiv feedback og 
opmærksomhed, 
især for at fast-

holde koncentra-

tionen
- Svære at fast-

holde

- Svære at mo-

tivere

- Indgår i styrende hierarki
- Skærmer sig bag en beskyttende 
facade
- Stort kommunikationsbehov
- Stærke forsvarsmekanismer

- Årsags- og forklaringssøgende
- Ressourcekrævende målgruppe
- Lavt refleksions- og bevidstheds-

niveau

- Dårlig fysisk form
- Svært ved at samarbejde (fx 
opsætning af net, være støttende 
internt på holdet (medmindre det 
er ifm. at ’pleje’ hierarkiet) mm.)
- Svært ved at problemløse
- Svært ved at kommunikere og 

utrykke sig

- Indgår i styrende hierarki (baseret på 
kriminelle handliner og tidligere kontakter)
- Skærmer sig bag en facade (ikke fremstå 
sårbare og blottede)
- Isolere sig for at blive ”mindre” kriminelle
- Stort kommunikationsbehov (fortælle om 
deres liv, oplevelse, domme, familie)
- Stærke forsvarsmekanismer og lærings-

angst

- Svære at motivere og fastholde
- Årsags- og forklaringssøgende
- Let påvirkelige og ukoncentreret
- Ressourcekrævende målgruppe
- Lavt refleksions- og bevidsthedsniveau
- Passive og afventende

- Dårlig fysisk form
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Sammenfatning: 

Nuværende 
forskning og det 

præsenterede 

projektprogram

Med afsæt i den præsenterede internatio-

nale og nationale forskning samt resultater 
fra den præsenterede projektportefølje, er 
det relevant med en sammenfatning eksi-

sterende viden og erfaringer.

På tværs af forskningen og den præsen-

terede projektportefølje tegner der sig et 
billede af, at etableringen af et socialt fæl-
lesskab og en særlig social kontekst, spiller 
en central rolle for indsattes udviklings- og 
forandringsproces. 

En gruppebaseret tilgang til fysisk aktivitet 
kan bidrage til at skabe et værdifuldt frirum, 
der kan fremme nye sociale netværker og 
muliggør positiv feedback i sociale lære-

processer. Det fremhæves, at den gruppe-

baserede tilgang generelt fremmer de ind-

sattes evne til at kommunikere, samarbejde 
og løse konflikter. De indsattes forbedrede 
evne til lykkes i sociale interaktioner anses 
derfor som tæt forbundet med en potentiel 
udvikling af en række sociale kompetencer 
såsom empati, indlevelse, selvhævdelse og 
selvkontrol. 

I en række af de præsenterede interven-

tioner ses det ved, at de indsatte løbende 
bliver bedre til at mestre samspillet med 
andre og forbedrer deres evne til at op-

fatte, vurdere og handle hensigtsmæssigt. 
De indsatte bliver helt konkret bedre til at 
tage initiativ, lytte, anerkende, inkludere og 
hjælpe hinanden samt giver i højere grad 
udtryk for deres meninger og holdninger. 

I projekterne ”Undercover idræt” og ”Ind i 
sporten, ud af fængslet” fremtræder struk-

tureret refleksion som et væsentligt værktøj 
for udvikling og forandring af adfærd. Det 

fremhæves, at den strukturerede refleksi-
on, i kombination med en gruppebaserede 
tilgang til fysisk aktivitet og sport, bidrager 
til at øge de indsattes bevidstheds- og re-

fleksionsniveau, fordi konflikter, udfordrin-

ger og oplevelser italesættes og behandles 
situativt. 

Et andet centralt aspekt, der træder frem i 
både den internationale forskning og pro-

jektporteføljen, er de indsattes adgang til 
nye positive rollemodeller gennem delta-
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gelse i gruppebaserede idrætsinterventio-

ner. I projektprogrammet træder de ude-

frakommende instruktører i særlig grad 
frem som positive rollemodeller, fordi de 
får de indsatte til at føle sig mentalt ude i 
virkeligheden igen, skaber glæde og ener-
gi samt ikke besidder samme todelte rolle 
som fængslets ansatte. 

Desuden tegner nærværende publikati-

on et billede af, at indsatte i de danske 
fængsler er en udfordrende og ressource-

krævende målgruppe. Imidlertid viser den 
eksisterende forskning og de gennemførte 
projekter, at struktureret fysisk aktivitet og 
sport kan bidrage til at løse (i det mindste 
nogle af) de indsattes personlige og sociale 
udfordringer. 

I forordet anføres det, at denne publikati-

on både kommer for sent og for tidligt. Den 
udkommer for tidligt, fordi idrætsbaserede 
interventioner, som supplement til eksiste-

rende resocialiserende indsatser, er nytæn-

kende og derfor under både metodiske og 
teoretisk udvikling. 

Den eksisterende forskning beror på et 
spinkelt empirisk grundlag, og det betyder, 
at de kort- og langsigtede effekter er uty-

delige. Resultater og erfaringer gengivet 

i denne publikation underbygger dog, at 
strukturerede gruppe- og idrætsbaserede 
interventioner har en umiddelbar og spon-

tan effekt hos den enkelte indsatte, men i 
særlig grad på gruppeniveau. Der er til sta-

dighed stor usikkerhed om både umiddel-
bare og mere langsigtede effekter.

Det vil kræve flere projekter og erfaringer 
at opnå den nødvendige indsigt og viden, 
hvis gode mål for både indsatsimplemente-

ring og effekter skal udvikles. Erfaringerne 
fra projektporteføljen er, at relevante kort-
sigtede effektmål kan omhandle antallet af 
indsattes sygedage eller konflikter i beskæf-
tigelsen og på afdelingen.
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[…] jeg tror også, at nøgleordet i alt det her er, at I kom-
mer udefra […]. Det er fordi, at (…) lige meget hvor godt 
et samarbejde man vil have med de ansatte her, så er det 
stadig dem, som låser dig inde hver aften. Det er stadig 
dem, som laver visi på din celle, roder alle dine ting igen-
nem, urinprøver, og kommer med alle de her dårlige nyhe-
der. Så lige meget hvor flinke de gerne vil være, så er det 
stadig dem, som er på den anden side af skrivebordet […] 
Jeg tror aldrig nogensinde, at der var nogle vagter, som 
ville kunne få det samme op at køre, som I har gjort.”

”

Citat fra indsat, Hansen, 2015
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Altså det har jo virkelig gjort en forskel jo. Der er jo nogle 
mennesker, som er kommet ud af deres celler og har væ-
ret med til at være en del af (…) et sammenhold. Jeg kun-
ne godt nævne et par stykker, som ikke er en del af det her 
sammenhold på afdelingen eller noget, som mere eller 
mindre bare afsoner for sig selv, som der lige pludselig er 
med i en gruppe, og er med i et sammenhold (…) og ikke 
er bange for at sige sin mening, og som kan tale om tinge-
ne og (…) det har vi jo haft flere eksempler på ik?”

”

Hansen, 2015
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