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Vold og trusler om vold mod lærere 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) laver hvert an-

det år (2012, 2014 og 2016) en spørgeskemaundersøgelse af arbejdsmiljø 

og helbred blandt beskæftigede lønmodtagere i Danmark. Nedenfor skit-

seres resultater vedr. forekomsten af selvrapporterede oplevelser med 

vold og trusler om vold mod lærere (herunder ikke specialpædagoger og 

specialundervisere, for hvem forekomsten af selvrapporterede oplevelser 

med vold og trusler om vold er højere). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal fra NFA’s undersøgelse Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark viser 

følgende omkring forekomsten af fysisk vold af mod lærere: 

 

 Status i 2016: 19,3 % af lærere svarer, at de har oplevet fysisk vold 

inden for det seneste år (fra undersøgelsestidspunktet). 

 Udvikling: Der har været en mindre stigning siden 2012 i andelen af 

lærere, der rapporterer, at de har været udsat for fysisk vold på ar-

bejdspladsen, men stigninger hhv. mellem 2012 og 2014 og mellem 

2014 og 2016 er ikke statistisk signifikante. Set over hele perioden 

Boks 1: Definition af vold på arbejdspladsen 

Vold på arbejdspladser kan være både fysisk og psykisk og kan 

have alvorlige konsekvenser for medarbejderes helbred og for 

arbejdspladsens trivsel (Videnscenter for Arbejdsmiljø). Hændelser 

kan defineres som arbejdsrelateret vold, i tilfælde hvor elever ud-

sætter medarbejdere for angreb mod legemet, fremsætter trusler 

mod medarbejdere eller udøver anden krænkende adfærd, herun-

der chikane, over for medarbejdere. Vold kan have fysisk såvel 

psykisk karakter, herunder trusler og anden krænkende adfærd. 

Arbejdsrelateret vold omfatter både risiko for og episoder med 

arbejdsrelateret vold. Utilstrækkelig forebyggelse af vold kan med-

føre, at risikoen for vold og trusler eskalerer (Arbejdstilsynet). 
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fra 2012-2016 er forskellen imidlertid statistisk. Andelen af lærere, 

der rapporterer, at de har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen, er 

steget fra 13,0 % i 2012 til 19,3 % i 2016 (tabel 1). 

 

Tabel 1: Andel lærere, der har oplevet vold på deres arbejdsplads inden for det 

seneste år, % (NFA og Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark)1 

 2012 2014 2016 

Antal svarpersoner 1.000 1.170 1.133 

Score 13,0 17,7 19,3 

 

Trusler om vold mod lærere 

Tal fra NFA’s undersøgelse Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark viser 

følgende omkring forekomsten af trusler om vold mod lærere: 

 

 Status i 2016: 22,8 % af lærere svarer, at de har været udsat for trus-

ler om vold på sin arbejdsplads inden for det seneste år (fra under-

søgelsestidspunktet). 

 Udvikling: Der har været en mindre stigning siden 2012 i andel af 

lærere, der rapporterer, at de har været udsat for trusler om vold på 

arbejdspladsen, men stigninger hhv. mellem 2012 og 2014 og mel-

lem 2014 og 2016 er ikke statistisk signifikante. Set over hele perio-

den fra 2012-2016 er forskellen imidlertid statistisk signifikant. An-

delen af lærere, der rapporterer, at de har oplevet trusler om vold på 

arbejdspladsen, er steget fra 15,9 % i 2012 til 22,8 % i 2016 (tabel 2). 

 

Tabel 2: Andel lærere, der har været udsat for trusler om vold på deres arbejds-

plads inden for det seneste år, % (NFA og Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark)2 

 2012 2014 2016 

Antal svarpersoner 998 1.170 1.132 

Score 15,9 20,6 22,8 

 

                                                 
1 Tabellen er baseret på læreres besvarelse af spørgsmålet: ”Har du inden for de seneste 

12 måneder været udsat for fysisk vold på din arbejdsplads?” med følgende svarkate-

gorier ”Ja, dagligt”, ”Ja, ugentligt”, ”Ja, månedligt”, ”Ja, sjældnere” og ”Nej, aldrig”. 

2 Tabellen er baseret på læreres besvarelse af spørgsmålet: ”Har du inden for de seneste 

12 måneder været udsat for trusler om vold på din arbejdsplads?” med følgende svar-

kategorier ”Ja, dagligt”, ”Ja, ugentligt”, ”Ja, månedligt”, ”Ja, sjældnere” og ”Nej, al-

drig”. 


