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Fakta om professionshøjskolerne 

Professionshøjskolerne udbyder korte og mellemlange videregående uddannelser og uddanner bl.a. syge-
plejersker, lærere og pædagoger til fx sygehuse, folkeskoler og dagtilbud i hele landet. På professionshøj-
skolerne uddanner vi også bygningskonstruktører, diplomingeniører og finansøkonomer til det private 
erhvervsliv.  

De seks professionshøjskoler1 har uddannelsessteder i 38 byer fordelt over hele Danmark – fra Esbjerg til 
Rønne og fra Hjørring til Nykøbing Falster. Af de 38 byer ligger 32 af dem uden for Hovedstadsområdet, 
Aarhus, Odense og Aalborg.  

Figur 1. Danske Professionshøjskolers medlemsinstitutioner og udbudssteder 2019 

Kilde: Danske Professionshøjskoler og Danmarks Statistik 2017. UDDAKT10. 

1 Danske Professionshøjskolers medlemsinstitutioner er de seks professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) og Ma-
skinmesterskolen København.  
2 Læreruddannelsen varer som den eneste professionsbacheloruddannelse 4 år.  

Studerende og uddannelser på professionshøjskolerne 

• På professionshøjskolerne kan man både læse professionsbacheloruddannelser (3,5 år) og erhvervsaka-
demiuddannelser (2 år)2.

• Professionshøjskolerne har 78.000 studerende. 80 pct. uddannes til det offentlige og 20 pct. til det priva-
te arbejdsmarked.

• De seks største uddannelser er pædagog, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, fysioterapeut og byg-
ningskonstruktør.

• Professionshøjskolerne uddanner 34 pct. af dimittenderne fra de videregående uddannelser,
svarende til 18.500 dimittender fordelt på over 70 forskellige uddannelser.

Byer med professions-

bacheloruddannelser i: 

Esbjerg, Fredericia, Fre-

deriksberg, Grenaa, 

Haderslev, Helsingør, 

Herning, Hillerød, Hol-

bæk, Holstebro, Hor-

sens, Hjørring, Ikast, 

Jelling, Kalundborg, 

Kolding, København, 

Lyngby, Nykøbing Fal-

ster, Næstved, Nødebo, 

Nørre Nissum, Odense, 

Randers, Roskilde, Røn-

ne, Silkeborg, Skive, 

Slagelse, Sorø, Svend-

borg, Thisted, Vejle, 

Viborg, Vordingborg, 

Aabenraa, Aalborg og 

Aarhus. 
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Studerende på de fire største velfærdsuddannelser

Professionshøjskolerne uddanner til de store velfærdsprofessioner. De fire store velfærdsuddannelser til 
hhv. pædagog, lærer, sygeplejerske og socialrådgiver har i alt ca. 46.408 studerende. Det svarer til 59 pct. 
af de studerende på professionshøjskolerne og 18 pct. af alle studerende på videregående uddannelser i 
Danmark. Pædagoguddannelsen er Danmarks største videregående uddannelse. 

Figur 2. Studerende på de fire store velfærdsuddannelser, 2018 

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus. 

Professionshøjskolerne efteruddanner til hele arbejdsmarkedet

På professionshøjskolerne efteruddannes mange nuværende medarbejdere og ledere, både i det private 
erhvervsliv og i daginstitutioner, på jobcentre, i folkeskoler, i den kommunale ældrepleje og på hospitaler.

I 2017 stod professionshøjskolerne for over 40 pct. af den samlede aktivitet på efteruddannelsesområdet 
på videregående niveau, målt på kursister.

Professionshøjskolerne laver praksisnær viden til uddannelser og samfund 

Professionshøjskolesektoren modtager hvert år en statslig forsknings- og udviklingsbevilling til at skabe 
ny praksisnær viden. 

Den nye viden bliver både brugt på uddannelserne på professionshøjskolerne og af medarbejdere på hos-
pitaler, jobcentre, skoler, børnehaver og i virksomheder. Det skal sikre, at både de studerende og samfun-
det hele tiden får ny viden om fx det gode forældresamarbejde ml. børnehave og hjem, den gode under-
visning i skolen, effekten af nye klimaløsninger eller hvordan samtaler ml. sagsbehandlere og unge kan 
forbedres. 

I 2018 var den statslige forsknings- og udviklingsbevilling på 284 mio. kr. Professionshøjskolerne 
modtager 3 pct. af statens samlede forskningsbudget til uddannelsesinstitutioner3. 

Forsknings- og udviklingsbevillingen til professionshøjskolerne er en lille del af professionshøjskolernes 
samlede statstilskud – svarende til 6 pct. Til sammenligning er universiteternes fordeling mellem uddan-
nelses- og forskningsmidler ca. 50/50. 

3 Tallet er opgjort i 2016. 
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Professionshøjskolernes nationale og regionale dækning 

I alle fem regioner er der professionshøjskoler med en række uddannelsessteder. I oversigten nedenfor ses 

antallet af studerende på videregående uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsmini-

steriets ressort sorteret efter region og størrelse (antallet af studerende). 

Københavns Universitet er med 41.715 studerende den største videregående uddannelsesinstitution i 

Danmark. Københavns Professionshøjskole er med 20.740 studerende den 5. største institution, mens VIA 

University College med 20.193 studerende er den 6. største. 

Tabel 1. Antal studerende på de 25 største videregående uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsmini-
steriet, fordelt på region og størrelse, 2018 

Region Institution 
Position ift. flest 

studerende 
Antal 

studerende 

Region Hovedstaden 

Københavns Universitet 1 41.715 

Københavns Professionshøjskole 5 20.740 

Copenhagen Business School  7 15.243 

Danmarks Tekniske Universitet 8 12.893 

Erhvervsakademiet Cphbusiness 14 5.887 

Københavns Erhvervsakademi (KEA) 15 5.294 

IT-Universitetet i København 19 1.995 
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for 
Arkitektur, Design og Konservering 

21 
1.560 

Maskinmesterskolen København 25 758 

Region Midtjylland 

Aarhus Universitet1 2 34.891 

Professionshøjskolen VIA University College 6 20.193 

Erhvervsakademi Aarhus 16 4.858 

Erhvervsakademi Dania 18 2.128 

Aarhus Maskinmesterskole 24 877 

Region Nordjylland  
Aalborg Universitet2 4 21.084 

Professionshøjskolen UCN 10 9.399 

Region Sjælland 

Professionshøjskolen Absalon 11 8.411 

Roskilde Universitet 12 7.924 

Zealand Sjællands Erhvervsakademi 17 3.518 

Region Syddanmark 

Syddansk Universitet3 3 22.906 

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole 9 11.367 

Professionshøjskolen UC Syddanmark 13 6.419 

Erhvervsakademi SydVest 22 1.330 

Erhvervsakademi Kolding 23 1.246 

Flerregional Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 20 1.950 

Anm.: Danske Professionshøjskolers medlemsinstitutioner er markeret med fed. Alle studerende er inkluderet. 1) Inkluderer også tal fra afdeling i 

Region Hovedstaden. 2) Inkluderer også tal fra afdelinger i Region Syddanmark og Region Hovedstaden. 3) Inkluderer også tal fra afdeling i Region 

Sjælland.  

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus.  


