




 

 

Vedrørende ”Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt” 

 

Syddansk Universitet har med beklagelse kunnet konstatere, at Det Rådgivende Udvalg for vurdering af 
udbud af videregående uddannelser (RUVU) har vurderet, at uddannelsen ikke opfylder kriterierne, som er 
fastsat i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013. RUVU har i sin vurdering lagt vægt på, at ”efterspørgslen 
efter uddannelsen forventes at være beskeden”, ligesom RUVU har noteret, at ”adspurgte høringsparter har 
givet udtryk for bekymring for dimittendernes beskæftigelse og peget på, at der ikke nødvendigvis er 
ressourcer i miljøet til at ansætte dimittender på akademisk niveau”.  

Som en indledende bemærkning er det uklart, hvilket ”miljø”, der henvises til i ovenstående passus. Sport og 
heraf afledte industrier er en ikke uvæsentlig motor i Europæisk økonomi, idet området direkte og indirekte 
beskæftiger ca. 7.3 mio. personer svarende til 3,5 % af den samlede arbejdsstyrke i EU.1 Konkurrence- og 
eliteidræt er i den sammenhæng en primus motor for meget af den udvikling og innovation, som indgår i 
denne økonomi. Det er muligt, at høringsparterne alene har svaret med udgangspunkt i eget miljø, men som 
tallene fra Europakommissionen indikerer, er det værd at have et bredere perspektiv på arbejdsmarkedet in 
mente. Går man den anden vej og sætter fokus på træneruddannelser forholder det sig således, at der på 
europæisk plan opereres med fem uddannelsesniveauer. I dag er det ikke muligt at opnå det højeste 
uddannelsesniveau inden for dette område i Danmark, hvorved danske studerende er afhængige af 
udenlandske uddannelsessystemer for at opnå lige konkurrencemuligheder på det europæiske arbejdsmarked.  

Internationale tendenser inden for elite- og konkurrenceidræt peger i retningen af en mere vidensbaseret og 
analytisk tilgang til selve idrætten. Der etableres faglige udviklingscentre og et dansk eksempel er FC 
Midtjylland, der for nylig ansatte 10 nye personer i den sportslige sektor, hvoraf tre havde en ph.d.-grad. At 
der ifølge udvalget ”ikke nødvendigvis er ressourcer i miljøet” er således en påstand, der kan sås tvivl om.  

Kandidatuddannelser sikrer de danske studerende adgang til forskeruddannelse. Vi har set i andre tilfælde, at 
uddannelser som løftes op på kandidatniveau har betydet, at der sker en rekruttering af kandidater til 
forskeruddannelse med en tydeligt og øget effekt på forskningsvolumen og –kvalitet i Danmark. Institut for 
Idræt og Biomekanik ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU, har ansvaret for kandidatuddannelsen 
i fysioterapi, som er den første inden for dette professionsfelt i Danmark. Kandidatuddannelsen i fysioterapi 
har ført til en markant vækst i forskeruddannelse og forskningsbaseret vidensopbygning inden for fysioterapi 
i Danmark, hvilket betyder, at Danmark nu begynder at nærme sig sammenlignelige lande som Sverige, 
Skotland, Norge, Tyskland, England. Denne udvikling medfører en stærkt stigende internationalisering af 
fagfeltet og berøringsfladen med andre forskere globalt øges til gavn for kvalitetssikring af jobområdet og 
dets metoder, viden og praksis i Danmark. Hvis ikke kandidatuddannelsen var blevet etableret havde denne 
udvikling ikke fundet sted. Det viser for os, at tilstedeværelsen af en kandidatuddannelse medfører fokus på 
forskeruddannelse, internationalisering af viden og kvalitetsløft til fagområdet. Med beslutningen om ikke at 
prækvalificere kandidatuddannelsen i Konkurrence- og eliteidræt afskæres danske studerende fra at uddanne 
sig som forskere inden for dette fagfelt, hvilket på sigt betyder, at store danske idrætsorganisationer såsom 

1 European Commission Memo: Sport keeps not only you, but also industry fit. Brussels, 21. January 2014. 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-35_en.htm  
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Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark , samt specialforbund må rekruttere specialister fra 
udlandet. Dette sker allerede i Team Danmark, hvor den tidligere direktør Michael Andersen har konstateret, 
at man rekrutterer udenlandske ansøgere til stillinger i Team Danmarks forsknings- og testvirksomhed inden 
for eliteidrætten af mangel på lige så godt kvalificerede danske kandidater. 

Noget taler for, at der også er sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel. Vi ser i lande, hvor der 
forefindes kandidatuddannelser inden for området og dermed mulighed for at kvalificere sig fagligt på 
niveau 5 i den EU-baserede kompetencetrappe for træneruddannelser, at der i disse lande udbydes arbejde i 
sportsklubber, foreninger, specialforbund, hovedorganisationer samt inden for de sportsteknologiske 
virksomheder og erhverv. En hastigt voksende digitalisering af en lang række funktioner inden for 
eliteidrætten, såsom talentspotting, big data analyse i forhold til kampanalyse på klubniveau, high 
performance indikatorer inden for trænings- og præstationsoptimering, udvikling af træningsudstyr og 
træningsmaskiner, der uploader og dokumenterer træningsmængde for individuelle atleter til brug for træner, 
coach, manager eller inden for elitesportens sundhedsmanagement er erhvervsområder, der er i hastig vækst. 
Sportsteknologi inden for elitesport er en motor og dynamo for innovationer, der også kommer breddesport 
og dermed folkesundhed til gavn, således var GPS tracking af træningsruter for få år tilbage forbeholdt 
topatleter, men i dag hvermandseje for motionscyklister, triatlonudøvere, motionsløbere etc. Udviklingen af 
nye sportsteknologier inden for elitesport vil åbne nye markeder for massesport og fysisk aktivitet som 
folkesundhed, men der fordres ekspertise på allerhøjeste niveau for at innovere inden for sektoren.   

På baggrund af ovenstående opfordrer Syddansk Universitet Uddannelses- og Forskningsministeriet til at 
genoverveje den indledningsvist trufne afgørelse. Oprettelse af kandidatuddannelsen i Konkurrence- og 
eliteidræt vil resultere i kandidater med alsidige kompetencer rettet mod vækstområder inden for 
sportsindustri, sportsteknologi, trænervirksomhed, ledelse af professionelle sportsklubber og 
elitekommunale/regionale/nationale sportsorganisationer samt forskeruddannelse på PhD niveau med. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




