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Hvordan skaffer vi flere pædagoger? 
 

11.000 pædagoger arbejder 
uden for faget 
 

Regeringen har på finansloven for 2020 afsat penge til at implementere minimumsnormeringer 

frem til 2025. En måde at sikre flere pædagoger i landets daginstitutioner kan være at få nogle 

af de uddannede pædagoger tilbage til faget. Omkring hver niende pædagog, eller hvad der 

svarer til ca. 11.000 pædagoger, er ansat uden for det traditionelle område som daginstitutioner, 

SFO’er, klubber, døgninstitutioner og folkeskoler m.m.  

 

 

af chefanalytiker Mie Dalskov Pihl  

& stud.polit. Freja Thim Hansen 7. maj 2020 

Analysens hovedkonklusioner 

• I 2018 var der 103.000 uddannede pædagoger med et lønmodtagerjob. Cirka 11 pct., el-
ler hvad der svarer til 11.000 personer, arbejdede uden for det traditionelle pædagogom-
råde som daginstitutioner, SFO’er, klubber, døgninstitutioner og folkeskoler m.m. 
 

• Det er oftere mænd og pædagoger over 40 år, der er ansat uden for det traditionelle om-
råde.  

 

• Pædagogerne, der arbejder uden for det traditionelle område, arbejder i alle dele af lan-
det. Eksempelvis er der omkring 1.000 pædagoger i Vestjylland og ca. 1.100 pædagoger i 
København, som arbejder uden for det traditionelle pædagogområde. 

 

• Pædagogerne uden for det traditionelle område er ansat i flere forskellige brancher. Det 
er f.eks. pædagoger ansat inden for offentlig administration, handel, men også i er-
hvervsservice, der f.eks. dækker arbejdsformidlingskontorer.  
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11.000 pædagoger arbejder uden for faget 

Regeringen har på finansloven for 2020 afsat penge til at implementere minimumsnormeringer frem til 

2025. En måde at sikre flere pædagoger i landets daginstitutioner kan være at få nogle af de uddannede 

pædagoger tilbage til faget ved at sikre bedre vilkår og et attraktivt arbejdsmiljø.  

 

Denne analyse viser, hvor mange uddannede pædagoger, der arbejder uden for det traditionelle pæda-

gogområde, dvs. uden for f.eks. daginstitutioner, sociale institutioner, skoler eller SFO’er.  

 

I 2018 var det knap 11 pct. af de uddannede pædagoger, der arbejdede uden for pædagogbrancherne. 

Det svarer til, at knap 11.000 uddannede pædagoger var ansat uden for de traditionelle pædagogfag. 

Det fremgår af Tabel 1. 

 

Tabel 1. Uddannede pædagoger fordelt på arbejdsstedets branche, 2018 
 

 Antal Pct. 

Traditionelle områder 91.800 89,3 

Uden for de traditionelle områder 10.990 10,7 

I alt 102.790 100 

Anm: Se bilagstabel 2 for afgrænsning af de traditionelle pædagogiske brancher 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik registerdata.  

 

Det traditionelle pædagogområde omfatter 27 specifikke brancher, hvor pædagoger ofte er ansat. Det 

er både de meget traditionelle arbejdssteder såsom daginstitutioner, SFO’er, døgninstitutioner og grund-

skoler. I analysen har vi også medtaget f.eks. hospitaler, plejehjem og flygtningecentre fordi en del pæ-

dagoger er ansat her og udfører traditionelt pædagogisk og især socialpædagogisk arbejde. En komplet 

liste over de brancher, som vi har medtaget som det traditionelle pædagogiske område ses i Boks 1 og 

Bilagstabel 2.   

 

Der er stor forskel på, hvem der er ansat uden for de traditionelle pædagogfag. Ser vi på fordelingen 

inden for køn ses det, at der er relativt flere mænd, der er ansat uden for det traditionelle område end 

kvinder. Det fremgår af Tabel 2, der viser de uddannede pædagoger fordelt på arbejdsstedets branche 

og køn. 

 

Tabel 2. Uddannede pædagoger fordelt på arbejdsstedets branche og køn, 2018 

Køn 
Uden for 

 området 

Traditionelle  

områder 
Alle 

Uden for 

 området 

Traditionelle  

områder 
Alle 

 Antal pers.  Pct. 

Mand 2.650 17.580 20.230 13,1 86,9 100,0 

Kvinde 8.340 74.230 82.570 10,1 89,9 100,0 

I alt 10.990 91.810 102.800 10,7 89,3 100,0 

Anm: Se bilagstabel 2 for afgrænsning af de traditionelle pædagogiske brancher 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik registerdata. 

 

Fordelt på alder ses det, at des ældre de er, des flere arbejder uden for det traditionelle område. Det 

fremgår af Tabel 3, der viser pædagoger fordelt på branche og alder. 
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 Tabel 3. Uddannede pædagoger fordelt på arbejdsstedets branche og alder, 2018 

Alder 
Uden for 

 området 

Traditionelle  

områder 
Alle 

Uden for 

 området 

Traditionelle  

områder 
Alle 

 Antal pers.  Pct. 

Under 30 år 460 9.520 9.980 4,6 95,4 100,0 

30 - 39 år 1.960 21.460 23.420 8,4 91,6 100,0 

40 - 49 år 3.590 26.690 30.280 11,9 88,1 100,0 

50 år eller æl-
dre 

4.970 34.140 39.110 12,7 87,3 100,0 

I alt 10.980 91.810 102.790 10,7 89,3 100,0 

Anm: Se bilagstabel 2 for afgrænsning af de traditionelle pædagogiske brancher 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik registerdata. 

 

Andelen af pædagoger uden for det traditionelle område er nogenlunde konstant 

Figur 1 viser andelen af uddannede pædagoger med lønmodtagerbeskæftigelse, der er ansat uden for 

det traditionelle område side 2008. Det ses, at andelen har ligget nogenlunde på samme niveau de se-

neste 10 år med mindre udsving i takt med, at konjunkturerne er blevet bedre. Således dykkede andelen 

af pædagoger uden for det traditionelle område fra 2008 til 2009 fra knap 10 til 9 pct., mens andelen er 

steget til de nuværende 10,7 pct. siden 2012.  

 

Figur 2. Andel pædagoger udenfor det traditionelle område, 2008-2018 

 

Anm: Se bilagstabel 2 for afgrænsning af de traditionelle pædagogiske brancher 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik registerdata. 

 

I København og Vestjylland er der 1.000 pædagoger, der arbejder uden for faget 

Ser vi på geografi, så er der ikke tale om store forskelle mellem landsdelene, da andelen af pædagoger 

ansat uden for det traditionelle område svinger med ca. fra 9,1 til 12,9 pct. mellem landsdelene.  

 

Ser vi på antal så er der omkring 1.000 pædagoger i Vestjylland og ca. 1.100 pædagoger i København, 

som arbejder udenfor det traditionelle pædagogområde. Det fremgår af tabel 4, der viser antallet af 

pædagoger uden for det traditionelle område fordelt på bopælens landsdel. 
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Tabel 4. Uddannede pædagoger fordelt på arbejdsstedets branche og landsdel, 2018 
 

 Uden for de traditionelle områder Traditionelle områder I alt 

Byen København 1.130 10.650 11.780 

Københavns omegn 780 7.810 8.590 

Nordsjælland 800 7.370 8.170 

Østsjælland 460 3.700 4.160 

Vest- og Sydsjælland 1.210 10.900 12.110 

Bornholm 80 600 680 

Fyn 870 7.420 8.290 

Sydjylland 1.570 11.770 13.340 

Østjylland 1.780 14.430 16.210 

Vestjylland 1.050 7.110 8.160 

Nordjylland 1.260 10.060 11.320 

I alt 10.990 91.820 102.810 

Anm: Se bilagstabel 2 for afgrænsning af de traditionelle pædagogiske brancher 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik registerdata. 

 

Figur 1 viser, hvor pædagogerne, der arbejder uden for det traditionelle område, er beskæftigede. Figuren 

er opdelt på hovedbrancher. 

 

På hovedbrancher er der flest pædagoger uden for det traditionelle område inden for ”Offentlig admini-

stration”, ”Handel og Transport” og ”Erhvervsservice”. Mere end 7.000 ud af de i alt cirka 11.000 pæda-

goger uden for det traditionelle område er ansat i disse tre hovedbrancher.  

 

Figur 1. Pædagoger uden for det traditionelle område 

 

Anm.: ”Landbrug” der er lagt ind under ”Industri”. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik registerdata. 

 

Tabel 5 er grupperet efter dels de store hovedbrancher og dels de underbrancher, der er store nok til at 

blive vist. 
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Dykker man længere ned, så viser Tabel 5, at er der tre større brancher, der går igen; handel, dagpleje-

mødre og andet erhvervsservice, der f.eks. dækker arbejdsformidlingskontorer. Generelt viser tabellen, 

at pædagogerne uden for det traditionelle område er ansat mange forskellige steder.  

 

Tabel 5. Pædagoger beskæftiget uden for det traditionelle område opdelt på brancher 
 Pers. Pct. 

Bygge og anlæg i alt 400 3,6 

Ejendomshandel i alt 320 2,9 

Erhvervsservice i alt 1.990 18,1 

Andre (f.eks. arbejdsformidlingskontorer) 1.320 12,0 

Rengøring 220 2,0 

Vikarbureauer 450 4,1 

Finans og Forsikring i alt 140 1,3 

Handel og transport i alt 2.210 20,1 

Restaurant og Hotel 430 3,9 

Handel 1.380 12,5 

Transport 400 3,6 

Industri og Landbrug i alt 860 7,8 

Information og kommunikation i alt 290 2,6 

Kultur og fritid i alt 1.270 11,5 

Andet (f.eks. bibliotek, sportsanlæg, fitness) 800 7,3 

Fagforeninger 180 1,6 

Religiøse institutioner (f.eks. kirker) 290 2,6 

Offentlig administration i alt 3.520 32,0 

Off. adm. - administration og generelle offentlige tjenester 340 3,1 

Off. adm. – dagplejemødre 1.350 12,3 

Off. adm. - læger, psykologer m.m. 730 6,6 

Off. adm. - politi, fængsel og retsvæsen 280 2,5 

Off. adm. - undervisning (f.eks. voksenundervisning, ung-
domsuddannelser, hjælpeydelser ifbm. undervisning m.m.) 

820 7,5 

I alt 11.000 100,0 

Anm.: De fremhævede titler repræsenterer hovedbrancherne. ”Landbrug” der er lagt ind under ”Industri”. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik registerdata.   
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Boks 1. Metodeboks 

Analysen dækker pædagoguddannede som var i beskæftigelse som lønmodtagere i henholdsvis november 2008 og novem-
ber 2017 jævnfør den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS).  
 

Pædagoguddannede defineres som personer der har en pædagogisk uddannelse som højest fuldførte uddannelse. Analysen 
omfatter altså pædagoger uanset uddannelsesformen, hvilket betyder at personer, som har opnået en pædagogisk uddan-
nelse via voksen- eller efteruddannelse, indgår på lige vilkår med personer som har opnået uddannelsen i det ordinære sy-

stem.  
 
De valgte pædagogiske uddannelser dækker følgende to grupper af pædagoguddannelser:  

 
- 50201510 Pædagog, professionsbacheloruddannelser 
- 50203020 Pædagogik, professionsbacheloruddannelser 

 
Samt følgende enkeltuddannelser ”5117 Diplomuddannelse I pædagogisk arbejde”, ”6810 Diakoni og socialpædagogik, 
prof.bach.”og ”8504 Diplomuddannelse I pædagogisk arbejde” fra gruppen ”Andre pædagogiske uddannelser”. Se mere i 

bilagstabel 1. 
 
I analysen ses desuden bort fra personer, der er studerende, dvs. i gang med en ordinær uddannelse 1. oktober i året. Dertil 

omfatter analysen personer i alderen 18 og 65 år.  
  
I analysen undersøges hvor mange pædagoguddannede, som er beskæftiget i de traditionelle pædagogiske brancher, og 

hvem der er uden for. De traditionelle pædagogiske brancher er defineret ud fra arbejdsstedets branchekode (se bilagsta-
bel 2). Branchekoden hører til personens primære beskæftigelse, som er hentet fra den registerbaserede arbejdsstyrkesta-
tistik (RAS). 

 
Af forsigtighedsmæssige hensyn er der også medtaget en række brancher, der måske ved første øjekast ikke er de mest 
traditionelle pædagogbrancher, men, hvor en del pædagoger er ansat og ifølge registeroplysningerne udfører pædagogisk 

arbejde. Det er f.eks. hjemmehjælp, hospitaler og plejehjem. Ca. 700-1.600 pædagoger er ansat i disse brancher og cirka 
halvdele udfører pædagogisk arbejde. Disse brancher indgår ikke i de brancher, hvor man kan finde flere pædagoger, da de 
måske udfører pædagogisk arbejde. Ligeså med ”generelle offentlige tjenester”, som er medtaget i det tilfælde at pædago-

ger er ansat i lederstillinger som f.eks. områdeledere i kommunerne.  

  

Bilagstabel 1. Pædagoguddannelser 

TitelTitelTitelTitel    AUDD_HOVED_L1L2 HFAUDD Udvalgt på baggrund af: 

Pædagog, MVU 50201510 

0815, 3186, 3187, 3282, 5111, 
5112, 5113, 5114, 5115, 5120, 

5444, 5445, 5446, 5447, 
9015 

AUDD_HOVED_L1L2 

Pædagog, MVU 50203020 
5746, 5747, 5748, 5749, 

8503, 8522, 8631 
AUDD_HOVED_L1L2 

Diplomuddannelse I pæda-
gogisk arbejde 

50202515 5117 AUDD_AUDD_L1L1 

Diakoni og socialpædagogik, 
prof.bach. 

50202515 6810 AUDD_AUDD_L1L1 

Diplomuddannelse I pæda-
gogisk arbejde 

50202515 8504 AUDD_AUDD_L1L1 
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Bilagstabel 2. Afgrænsning af de traditionelle pædagogiske brancher 

Branchekode Branchenavn 

841100 Generelle offentlige tjenester 

851000 Førskoleundervisning 

852010 Folkeskoler o.lign. 

852020 Specialskoler for handicappede 

853110 Ungdoms- og efterskoler  

855900 Anden undervisning i.a.n. (f.eks. aftenskoler, daghøjskoler, computerkurser og personlig coaching mv.) 

861000 Hospitaler 

871010 Plejehjem 

871020 Institutionsophold med sygepleje i.a.n. 

872010 Døgninstitutioner for personer med psykiske handicap 

872020 Behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede 

873010 Døgninstitutioner for personer med fysisk handicap 

873020 Beskyttede boliger o.l. 

879010 Døgninstitutioner for børn og unge 

879020 Familiepleje 

879090 Andre former for institutionsophold 

881010 Hjemmehjælp  

881020 Dagcentre mv. 

881030 Revalideringsinstitutioner 

889120 Vuggestuer 

889130 Børnehaver 

889140 Skolefritidsordninger og fritidshjem 

889150 Aldersintegrerede institutioner 

889160 Fritids- og ungdomsklubber 

889910 Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål 

889920 Flygtninge- og asylcentre 

889990 Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n. 

 
 

 


