
Moderna yrkeslivets koppling till Esport 



E-sport är organiserad tävling i 
datorspel. Idag är alla de populäraste 
spelen tävlingsspel, där man spelar 
mot varandra i lag eller individuellt. 
Dessa spel har över 240 000 000 
aktiva spelare världen över och en 
hel industri kring esport har växt 
fram tillsammans med spelen. Esporten 
uppbyggnad och struktur samt lagspel 
kräver samma som vilken vanlig lagsport 
som helsts
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Esport 
Lagspel
Kommunikation
Tävling på lika villkor 
Skicklighet och talang
Träning ger resultat 
Uppfyller kraven Sport 

Gaming
Underhållning
Förbestämd story
Begränsad skicklighet 
Slumpmässiga resultat
Pay to win
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600 000 +
utövare

400 000 
Tittar på esport dagligen

233 266 706 SEK
Har Sverige vunnit i esporttävlingar 

Esporten har i Sverige över 600 000 
utövare och är därmed den näst största 

sportrörelsen efter fotboll. I tittarsiffror 
går den däremot om alla andra sporters 

sammanlagda siffror. 
Dagligen tittar i genomsnitt 280 000 
personer på vanlig sport, medan i 

genomsnitt 400 000 personer 
tittar på esport.

ESPORT I SVERIGE



Vägen till digitala samhället och 
moderna yrkeslivet kan gå via epsorten 
och fylla på det vakuum av kompetens 
som behövs till många digitala yrken

● Lagspel/jobba i grupp
● Kommunikation
● Informationshantering
● Strategiskt tänkande
● Stresshantering
● Arbeta i en digital miljö
● koordinationsförmågan
● Gruppledare
● Verkställa en plan 

Egenskaper 



Area Academy startades för 4 år sedan 
med mål och vision att skapa kvalitativ 
och lärorika esportskurser till skolan och 
ungdomsträning i esport. Area academy 
certifierar och utbildar stödpedagoger, 
coacher och esportstränare. Tar fram 
kvalitativt läromaterial och jobbar aktivt 
med att få en bättre och tryggare 
nätmiljö för ungdomarna. 

Area Academy



STÖDPEDAGOG
Tillsammans med skolan rekryterar vi en 

stödpedagog. Speltid för aktuellt spel och 
tidigare arbete med ungdomar är 

meriterande.
Stödpedagogen certifieras och utbildas av 
Area Academy utifrån ett lärarperspektiv.

MATERIALPORTALEN
Stödpedagogen får login till vår Materialportal där allt 

material som berör esportutbildningen finns tillgänglig. 
Area Academy skapar tillsammans med 

stödpedagogen ett träningsupplägg i vald esport.

KURSSTART
Kursen startar. Innan kursstart har 
skolan och Area Academy kommit 
överens om lokal och utrustning.

ÅTERKOPPLING
Under kursen får stödpedagogen kontinuerlig 

återkoppling från Area Academy. Här 
diskuteras kursens utveckling och eventuella 

problem som kan uppstå. 

BEDÖMNING & 
UTVÄRDERING

Stödpedagogen bedömer eleverna 
utifrån Area Academys riktlinjer för 

bedömning. Detta underlag ska 
senare vidarebefordras till behörig 

lärare för betygsättning.

TIDSLINJE



Var tionde människa på jorden har 
någon gång spelat ett dataspel som var 

skapat i Sverige eller av en svensk 
dataspelsutvecklare

○ Programerare
○ Spelutvecklare
○ Grafisk designer
○ kommentator 
○ Social media
○ Content creator 
○ Applikationsutvecklare
○ Civilingenjör i datateknik
○ Grafisk designer
○ Grafisk produktionsledare
○ Programmerare
○ Visuell grafisk kommunikatör
○ VR-utvecklare
○ Webbdesigner
○ Webbutvecklare

Och mycket mycket mer

Karriär i esport?

https://www.framtid.se/yrke/applikationsutvecklare
https://www.framtid.se/yrke/civilingenjor-i-datateknik
https://www.framtid.se/yrke/grafisk-designer
https://www.framtid.se/yrke/grafisk-produktionsledare
https://www.framtid.se/yrke/programmerare
https://www.framtid.se/yrke/visuell-grafisk-kommunikator
https://www.framtid.se/yrke/vr-utvecklare
https://www.framtid.se/yrke/webbdesigner
https://www.framtid.se/yrke/webbutvecklare


TACK!


