
Gymnasiet slår upp portarna för E-sportutbildning

E-sport är en förkortning 
av ”elektronisk sport” och 
är ett samlingsnamn för 
tävlingsinriktat utövande av 
dator- och konsolspel. 

E-sporten växer i rasande 
fart. Bara i år har prispeng-
arna i olika turneringar runt 
om i världen uppgått till to-
talt 368 miljoner kronor och 
Sverige är ett av de ledande 
E-sport länderna. Sedan 
skolstarten förra veckan är 
Arlandagymnasiet en av 
de första skolorna i landet 
som erbjuder E-sport på 
schemat. 

Rektorn Andreas Eriksson 
menar att det är jätteviktigt 
att möta ungdomarna i deras 
världsbild och att fler ung-
domar ska få möjligheten 
att kombinera idrott med 
studierna. Han tror också att 
skolan kan ha mycket positivt 
att tillföra den nya sporten när 
det kommer till moraliska och 
etiska frågor. 

– Vi vill inte skilja E-spor-
ten från andra sporter, det 
tycker vi är väldigt viktigt, 
säger Anders Eriksson

E-sporteleverna går ett 
nationellt program som teknik, 
samhällsvetenskaplig eller 
media. 

De läser fyra delkurser som 
är snarlika för de andra idrott-
sinriktningarna på gymnasiet.

Man följer samma kriterier 
som för fotboll- och hockey-
eleverna, men de är präglade 
för E-sport  och innefattar bl.a. 
sportens roll i samhället. Även 
fysikträning ingår som en del 
av utbildningen.

– De elever som går hos 
oss med idrottsinriktning vill 
bli proffs men ganska få blir 
det. Däremot så har E-sporten 
blivit en helt ny värld där det 
finns möjligheter till många 
olika typer av jobb. Jag menar 
journalistbranschen, de enda 
som söks är E-sportsjourna-

lister i stort sett, annars är 
marknaden död. Går man 
vårt mediaprogram så kan det 
också vara en väg in, säger 
Andreas Eriksson.

Kritik har dock riktats mot 
utbildningen. Många menar 
att ungdomar redan spenderar 
alldeles för mycket fritid på 
dataspel. Daniel Wernegren 
som är ansvarig pedagog 
för E-sportsutbildningen på 
Arlandagymnasiet menar dock 
att det inte är en ”lek”. 

– Vi kopplar all idrottslig 
verksamhet till framgång i 
studierna. Det spelar ingen roll 
om du är E-sportare, hand-
bollspelare eller fotbollspelare. 
Klarar du inte dina studier kan 
du inte ägna dig åt en sådan 
satsning utan då måste du ta 
hand om dina studier i första 
hand. 

Rektor Andreas Eriksson 
fyller i.

–Det är betyget som styr 
om man kommer in eller 

inte. Men det är inte säkert 
att den bästa E-sportaren har 
bäst betyg, så är det ju. Men 
om man vill utveckla en sund 
inställning till sin sport och 
kanske hålla i längden så tror 
jag att det är bra om man kan 
prestera både studiemässigt 
och e-sportsmässigt. Det tror 
jag är jätteviktigt.

Laban Hansson, en av de sju 
eleverna på E-sportutbildning-
en på Arlandagymnasiet har 
sin framtidsdröm klar för sig. 

–Jag vill sitta på ESL One 
Cologne (en av världens störs-
ta Counter-Strike turneringar 
red. anm.) och göra det jag vill 
mest, spela.

Men om drömmen inte slår 
in vill han ändå ha ett yrke 
inom IT. 

–Då kanske det blir något 
med animering.

Här tränar Laban Hansson, elev på Arlandagymnasiets E-sportsutbildning. Spelet han riktat in sig på heter Counter-Strike.


