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Förord  
Vi minns första seminariet, där vi skulle redovisa vårt planerade forskningsområde. Där vi 

hade chans att få feedback kring syfte och frågeställningar. Detta var någonting som vi 

inte ens hade vid det laget. Utan idén för studien växte fram efter den lektionen. 

 

Vi har spenderat 3 år tillsammans och fick avsluta det med ett examensarbete, som var 

kantat med oändligt många privata händelser. Men vi klarade det till slut och nu väntar ett 

arbetsliv. 

 

Vi vill tacka de som har gjort den här studien möjlig. Framförallt de intervjupersoner som 

tog sig tid att ställa upp, det är vi väldigt tacksamma för. 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Kim Wickman, som gett oss bra kritik 

och feedback under hela arbetets gång. 

 

Till sist vill vi avsluta med ett citat som ligger oss nära härtat. 

 

”Man kanske borde tälja på en pinne då och då för att må lite bättre.” 

- Ernst Kirchsteiger  



 

 

 

Sammanfattning 
Detta examensarbete handlar om e-sportens väg in i den svenska skolan och hur den har 

implementerats som en del av idrott och hälsa specialisering. Arbetet handlar också om 

vad rektorer och programansvariga använder för argument när det kommer till målet med 

skolans profilering. Därtill hur skolorna systematiskt och strategiskt arbetar med 

utvecklingen av e-sporten samt deras syn på framtiden. E-sport är ett nytt fenomen i 

svenskt skolsammanhang. Syftet var ökad förståelse för och kunskap om skolornas mål att 

etablera utbildningen, men även kring utvecklingen av e-sporten. Detta sett från skolornas 

perspektiv, men även nationellt. Genom intervjuer med rektorer, programansvariga och 

coacher har vi skapat oss en bild av verksamheten, och fått svar på fastställt syfte och 

frågeställningar. Resultatet indikerar på att e-sportsutbildningen initialt etablerades som ett 

led i skolornas marknadsföring, men även som ett incitament för att få elever att närvara 

och få bättre skolresultat sett till betyg samt läroplanen för gymnasieskolan. Därtill tycks 

skolornas förhoppningar vara positiva gällande utvecklingen av e-sportsrelaterade 

utbildningar i framtiden, men där det är för tidigt att säga vad som kommer ske. Även 

rollen som studie- och yrkesvägledare kommer att påverkas om e-sportsutbildningarna 

fortsätter växa. 

 

Nyckelord: E-sport, utveckling, studie- och yrkesvägledare, studie- och yrkesvägledning, 

skola.  
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Inledning  

E-sporten växer i rask takt, både marknadsmässigt och i antal spelare. Den etablerades på 

2000-talet och därefter har det skett en explosionsartad utveckling (Svenska e-

sportsföreningen, u.å). 2015 letade e-sporten sig in i gymnasieskolans värld och har sedan 

dess successivt vunnit ny mark i Sverige (Gymnasium, u.å). Den mediala 

uppmärksamheten har även ökat internationellt och sett till Sverige är e-sporten täckt av 

de största mediaförlagen i landet (Svenska e-sportsföreningen, u.å). I artikeln: The 

worlds´s fastets-growing sport: maximizing the economic success if esports whilst 

balancing regulatory concerns and ensuring the protection of those involved beskriver 

Sylvester & Rennie (2017) hur marknaden kring e-sport snabbt växer och redan då såg 

den ökade populariteten som de inte trodde skulle stagnera. Vidare beskriver dem hur 

antalet tittade timmar har ökat gradvis år till år och hur det under år 2021 antas uppgå till 

över 9 miljarder tittartimmar (Sylvester & Rennie, 2017).   

 

Trots den snabba utvecklingen möter e-sporten hinder, där bland annat den negativa synen 

på utövandet och utövaren från allmänheten (Kirkpatrick, 2016). Detta i kombination med 

att e-sporten i Sverige inte är erkänd som en officiell idrott (Svenska e-sportsförbundet, 

u.å.). Vårt intresse för detta ämne har funnits länge, vi som skriver har följt e-sport och 

deltagit i e-sportens värld under en längre tid men har aldrig utövat e-sport på en 

proffsnivå.  

 

Studien kommer beskriva hur e-sporten är etablerad i samhället idag samt hur dess 

position och utbredning i Sverige har vuxit fram, detta för att, om möjligt, hitta en 

förklaring till varför e-sporten slutligen blivit aktuell i ett svenskt 

utbildningssammanhang. 

 

Avsikten med föreliggande studie är därmed att ringa in implementeringen av e-sport i 

skolorna, sett till etablering och utmaningarna med den. Syftet är även att ringa in målet, 

utvecklingen och hur skolorna arbetar med studie- och yrkesvägledningen i utbildningen. 

Ämnet är aktuellt då antalet skolor som implementerar e-sport ökar i rask takt.  

 

Studien omfattar åtta intervjuer med bland annat rektorer, coacher och ansvariga på sex av 

de skolor som valt att inkludera e-sport som en del av undervisningen. Frågeställningarna 

innefattar bland annat ett mer djupgående förtydligande kring vad e-sport i skolan faktiskt 
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är och sedan blir huvudfokus hur aktörerna förhåller sig till profileringen. Därtill hur 

studie- och yrkesvägledning ser ut kopplat till ovanstående.  

Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med studien är att närmare granska och analysera hur e-sporten implementeras i ett 

svenskt utbildningssammanhang, samt vad skolorna har för mål med profileringen. Därtill 

hur skolornas ansvar för studie- och yrkesvägledning påverkats. 

Frågeställningar 

- Hur såg etableringen och utmaningarna av e-sportsutbildningen ut? 

- Vad var målet med att starta en profilering inom e-sport? 

- Hur ser etablerade skolor på utvecklingen inom detta område?  

- Hur ser skolans ansvar om studie- och yrkesvägledning ut i relation till utbildningen? 

Definition av begrepp  

Här redovisas en förteckning över de begrepp som är centrala för studien, då dessa 

begrepp återfinns i bakgrund och tidigare forskning presenteras dem här. 

Online - ansluten till internet. Enligt Svenska akademins ordböcker (Svenska akademiens 

ordböcker, 2015). 

Streama - att spela upp ljud och eller film från en webbplats. Enligt Svenska akademins 

ordböcker (Svenska akademiens ordböcker, 2015). 

Sportifiering - processen att förvandla något från en praktik till en modern tävlingsidrott 

(Blom & Lindroth, 1995). 

Betting - direktöversatt till vadhållning, en överenskommelse om att slå vad. Enligt 

Svenska akademins ordböcker (Svenska akademiens ordböcker, 2015). 

Fantasy-liga - en liga som sker i fantasin dvs. bortom verkligheten, fantasy. Enligt 

Svenska akademins ordböcker (Svenska akademiens ordböcker, 2009).  
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Bakgrund och tidigare forskning 

I bakgrunden kommer det presenteras bakgrundsfakta om e-sporten, hur det började och 

hur utvecklingen sett ut. Då sett ur mängd aktiva spelare, prispengar, tittarsiffror och 

marknaden i helhet. 

 

Uppkomsten av all idrott har sin början någonstans, men vad är definitionen av en sport 

egentligen? Som en introduktion bör begreppet sportfiering förklaras, detta för att ge en 

klarare bild av vad e-sport är och kan vara. Själva processen sportifiering har använts med 

andra namn, där processen talas om i sammanhang som sportification och sporti(s)zation i 

engelskan och på svenska som försportsligande och idrottsligöra. Detta begrepp har 

använts som ett analytiskt verktyg för att kunna beskriva framväxten och utvecklingen 

inom en sport och förenklat förklaras vid att när en aktivitet går från lek till sport, och vid 

utgivandet av uppsatsen Att göra (E)SPORT – Om datorspel och sportifiering tar vi del av 

detta. Där skriver Thiborg (2011) att man inte accepterat e-sport som en tävlingsidrott i 

likhet med friidrott, golf, och fotboll med flera, utan e-sport är i vaggan av sin 

sportifiering (Danielsson, 2005 i Thiborg, 2011). Eftersom den inte fått sitt bekräftande 

finns det även fördomar kopplat till datoranvändande. 

 

Just kring dessa fördomar finns det en historisk förklaring, då datorspelande inte alltid 

ansetts varit glamoröst. I artikeln Making games normal: Computer gaming discourse in 

the 1980s Finns ett sådant illustrativt exempel. Kirkpatrick (2016) skriver om den 

stigmatiserade gruppen som associerades till datorspelande ofta var porträtterad som 

socialt missanpassade, maskinberoende män som luktar illa (Levy, 1984 i Kirkpatrick, 

2016). Detta var någonting dåvarande datortidningar kämpade emot, för att motverka den 

negativa kopplingen associerad med datorspelande (Kirkpatrick, 2016). Inte bara i 

historien är det förknippat med någonting dåligt. 

 

Detta beskriver Jonasson och Thiborg (2010) när det skriver om acceptansen av 

datorspelandet. Där de skriver om e-sporten som en ny populär aktivitet, där mer 

organiserad idrott får mer acceptans. De skriver att föräldrar och andra vuxna inte 

uppmuntrar och stödjer till verksamheten i samma utsträckning som annan idrott. Där man 

i tidningar snarare likställer det med aktiviteter som att göra läxor och umgås med vänner. 

Vidare skriver de att trots detta så har e-sporten och tävlingar utvecklats. Spelare vill mäta 

och jämföra sina förmågor med andra spelare. Där har organisationer arrangerat och 
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organiserat tävlingar, så detta är möjligt och dessa tävlingar går under namnet e-sport 

(Jonasson & Thiborg, 2010).  

Begreppet E-sport 

E-sport står för elektronisk sport och detta är främst en benämning på de tävlingar som 

utförs mellan flera olika spelare på tv-och datorspel, detta begrepp tar i princip hela 

spelgemenskapen under sina vingar och man kan lätt beskriva att spela med ett mål som e-

sport. Begreppet har sitt ursprung i Sydkorea och i samband med ett stort event är e-sport 

ett allmänt och vedertaget begrepp för tävlande inom spelgemenskapen. Men även se till 

att det är prestation ska vara avgörande för vem som vinner. Därför är inte hasardspel av 

typen till exempel poker eller andra spel där slumpen avgör inkluderat (Svenska e-

sportsföreningen, u.å).  

Utvecklingen av e-sporten 

Att tävla i dator och tv-spel började i princip så fort dator och tv-spel släpptes på 

marknaden. Dock började inte e-sport växa på riktigt förrän i början av tidigt 2000-tal då 

spel till datorn började få en större andel spelare (Gymnasium, u.å). 

 

Andelen proffs per en miljon invånare i Sverige uppkommer till 54 stycken, att jämföra 

med USA som producerar nio e-sport proffs per en miljon invånare. 2017 framkom det att 

det fanns cirka 13 555 aktiva e-sportproffs i världen (Johansson-Sundelius, 2017). En av 

dessa proffs är Gustav “s4” Magnusson som spelar Dota 2 och ligger på första plats bland 

svenskar och vunna prispengar inom e-sporten. Hitintills har han på 111 turneringar 

vunnit 2,226,343.71 dollar (Esport earnings, u.å). Dessa siffror är de officiella siffrorna för 

den första april 2019 och kan med tiden ändras. Det är inte enbart stora summor pengar, 

även tillgången till e-sporten för allmämheten har ökat. 

 

Denna ökning av tillgång har lett till e-sporten idag är nästan lika tillgänglig som all annan 

sport, det finns tv-kanaler som väljer att spela e-sport 24 timmar om dygnet sju dagar i 

veckan, podcasts och tidningar dedikerade endast till e-sport. Exempel på hur e-sporten 

börjar normaliseras i samhället är att Sveriges television har e-sport under sin sportsektion 

(Svt), ett annat bolag är Tv4 som följer den trenden har en sektion dedikerad till e-sport på 

deras hemsida (Tv4). Även aftonbladets sportblad har en sektion endast för e-sport 

(Aftonbladet). Denna ökning i media har därför lett till en ökning i tittarantal. 
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Tittarsiffrorna är i paritet med ett av världens största sporthändelser. Året 2017 under de 

årliga världsmästerskapen i spelet League of Legends nådde man över 100 miljoner tittare 

online (Esport charts, 2017). För att sätta detta i perspektiv är det samma siffra som 2019 

års Superbowl, vilket anses av många vara årets event (Maglio, 2019). Med den stora 

tittarmängden ökar därmed marknaden för e-sporten. 

 

Enligt Pannekeet (2019) kommer marknaden för e-sporten under 2019 passera en miljard 

dollar, det estimerade värdet kommer uppgå till lite mer än 1,1 miljard dollar. Detta 

uteslutande betting, fantasy-ligor och andra Cash-payout metoder som finns inuti spel. De 

har även estimerat att under 2019 kommer cirka 453,8 miljoner människor titta på e-sport. 

Varav 201.2 miljoner tittare är återkommande och följer ett visst spel eller lag (Pannekeet, 

2019). Man kan därmed se en tydlig utveckling till det positiva i e-sporten, men allt är inte 

bra. 

E-sport eller ej-sport 

En eventuell nackdel som e-sporten har är att den inte räknas som en officiell sport i 

Sverige av Sveriges riksidrottsförbund. Man ser det snarare som en kombination av kultur 

och idrott (Svenska e-sportsförbundet, u.å). De profileringar inom e-sport som finns i 

Sverige tillhör inte exklusivt idrottsprogrammen utan är utspridda på både yrkes- och 

högskoleförberedande program. Många skolor har möjligheten inom många eller alla 

program och andra har gett möjligheten till e-sport inom specifika program (Gymnasium, 

u.å). 

 

Arlandagymnasiet i Märsta var först med att öppna utbildningen, och hösten 2015 startade 

utbildningen. Efter det har många andra gymnasieskolor runt om i Sverige valt att följa det 

initiativet och startat egna e-sports utbildningar. 18 svenska skolor har en profilering inom 

e-sport och fler än så har frigjort möjligheter att läsa e-sport inom de 200 gymnasiepoäng 

som är det individuella valet (Gymnasium, u.å). 

Studie- och yrkesvägledningens roll i utbildningen 

Här redovisas studie- och yrkesvägledarens roll och koppling sett till studien, och arbetet 

med studie- och yrkesvägledning sett till skola och vägledare med relevans för studiens 

syfte.  

 

Studie- och yrkesvägledning syftar till att tillsammans med människor, hantera deras väg 
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genom studier och arbetsliv. Vägledning kan te sig ur två perspektiv, dels vid vägledning 

där man avser t.ex. skolans övergripande ansvar att förbereda elever. Man kan även se det 

ur det snäva perspektivet. Där vägledningen sker individuellt eller i grupp, men med fokus 

på enskilda människor (Sundelin, 2015). Följande del kring studie- och yrkesvägledning 

är direkt tagen ur skolverkets läroplan för gymnasiet:  

x ”undervisningen, elevhälsan och studie- och 

yrkesvägledningen utformas så att eleverna får den ledning 

och stimulans, de extra anpassningar, särskilt stöd samt 

andra stödåtgärder som de behöver”. 

x Studie- och yrkesvägledningen organiseras så att eleverna 

får information om och vägledning inför de olika val som 

skolan erbjuder och inför val av framtida utbildning och 

yrke” (GY11, skolverket §2.6. sid 11. SKOLFS 2011:144). 

 

Kopplat till studie- och yrkesvägledning vi tagit del av en artikel publicerad i tidskriften 

Arbetsmarknad och arbetsliv, där skriver Anna Hedenus och Frida Wikstrand om studie- 

och yrkesvägledarens roll. Centralt i studie- och yrkesväglednings framhålls intresse som 

det viktigaste i ett yrkesval. “Samtidigt har val av yrken och studier länge setts som något 

som ska matchas mot individers intressen” (Kidd, 2006 i Hedenus & Wikstrand, 2015, sid 

24). 

 

Intressen är betydelsefulla i den mån att de begränsar individers val och ses därför som en 

viktig del i val av framtida yrken tillsammans med sociala faktorer och individuell 

lämplighet. Hedenus & Wikstrand (2015) skriver att intressen oftas inte beskrivs som 

någonting problematiskt och den sociala tillhörigheten och samhällsstrukturer är 

oberoende, vilket medföljer att forskning osynliggörs. Forskning där det framkommer att 

intressen och yrkesval är starkt påverkade av såväl bakgrund som social position, även 

stereotypa fördomar kring vilka som utövar dessa (t.ex. Bourdieu & Passeron 2008, 

Correll 2001, Gottfredson 2005, Sandell 2007 i Hedenus & Wikstrand, 2015). 

 

Det lyfts även fram att en viktig del i studie- och yrkesvägledning att de ska förhålla sig 

objektiva och neutrala i sin yrkesroll (Vägledarföreningen, 2007 i Hedenus & Wikstrand. 

2015). Arbetet med studie- och yrkesvägledning styrs av läroplanen, personalen ska bidra 

till att elevernas studie- och yrkesval inte begränsas på grund av kön, social eller kulturell 
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bakgrund (LGR11 2011, § 2.6 i Hedenus & Wikstrand, 2015). Därmed kan man säga att 

man bör uppmuntra och underlätta individer i dess vilja att eventuellt göra icke-

traditionella yrkesval (Lindh 1997, SOU 2004:43 i Hedenus & Wikstrand, 2015). Allt 

detta är föhållingsregler för en studie- och yrkesvägledare, men även skolans övriga 

personal. 

 

I artikeln av Fan & Wolters (2014) skriver de om motivationen hos elever. De skriver att 

elevers motivation för skolan spelar en stor roll om de ska nå akademiska framgångar och 

huruvida dem anstränger sig för att lära, utföra och agera (t.ex. Anderman & Wolters, 

2006 i Fan & Wolters, 2014). Forskning visar att elever kommer att lära sig bättre ifall de 

har lärare som är uppmuntrande, vänner som också värderar akademisk framgång samt 

ifall de har föräldrar som är involverade i deras skolgång (Fan, Lindt, Arroyo-Giner & 

Wolters, 2009; Fan & Williams, 2010; Wentzel, 1998 i Fan & Wolters, 2014). 

Gymnasieskolans regler och förhållningssätt 

En stor del i skolans verksamhet hämtas ur skollagen och en del i den är viktig för 

eleverna. Enligt läroplanen för gymnasieskolan (GY) (2011) ska eleverna genom sina 

studier stärka grunden för ett livslångt lärande, detta återfinns i del ett. Skolans uppgift är 

att stimulera elevernas kreativitet, självförtroende, nyfikenhet samt vilja att testa och 

verkställa idéer i handling och lösa problem. Alla elever ska få utveckla sina styrkor i att 

ta initiativ och ansvar samt att i sitt arbete enskilt och tillsammans med andra. Skolan ska 

tillgodose att alla elever utvecklar sina kunskaper och förhållningssätt som underlättar 

företagande, entreprenörskap och innovationstänkande vilket i sin tur ökar elevernas 

möjligheter till framtida sysselsättning, detta genom anställning eller företagande 

(Skolverket, 2011). 

 

Skolan ska även bidra till att utveckla elevernas digitala kompetens i samklang med 

samhällets framsteg samt att öka förståelsen hur digitaliseringen kan påverka individer och 

samhällets utveckling. Elever ska även tillgodoses möjligheten att utveckla sin förmåga att 

använda digital teknik samt ges ökad förståelse att använda ett kritiskt förhållningssätt, att 

se möjligheter och förstå risker och värdera information. Elever ska genom dessa 

kunskaper och förhållningssätt kopplade till entreprenörskap, innovationstänkande och 

digital kompetens utveckla elevernas förmågor som är viktiga i såväl studier som i arbets- 

och samhällslivet. Skolan ska vidare utveckla elevernas kommunikativa och sociala 

kompetens samt att ta fasta på hälso-, livsstils- och konsumentfrågor. Skolan ska även 
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sträva efter att ge elever förutsättningar att kunna bedriva regelbundna fysiska aktiviteter 

(Skolverket, 2011). 

Gymnasieskolans regler för NIU och LIU 

En del som påverkar hur en studie- och yrkesvägledare arbetar är ifall den aktuella skolan 

är NIU och LIU. Detta är förkortningar som används för att förklara på vilken nivå man 

läser och utför en sport på gymnasial nivå.  

- Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) är att man kombinerar idrott med 

skolgång där skolan ingår i ett samarbete med specialidrottsförbund mot valda sporten 

(Gymnasieguiden, u.å).  

- Lokal idrottsutbildning (LIU) innefattar idrotten som individuellt val i 

gymnasieskolan. DVS att man läser mer idrott men där eleven själv väljer utifrån det 

som finns (Gymnasieguiden, u.å).  

 

Det som skiljer dessa åt är samarbetet med specialidrottsförbund, men även omfattningen 

av hur många gymnasiepoäng man läser. NIU har en nationell ansökan där man både 

söker med betyg och sporten man valt, medan LIU är en lokal ansökan där man endast 

söker med betyg (Gymnasieguiden, u.å). Men det finns även skillnader på uppbyggnaden 

av de olika skolorna, detta kan vara bra att förklaras för studiens skull. 

Privat- och kommunal skola  

Eftersom de skolor som valts ut att studera och där intervjuer har genomförts är både 

kommunala samt privata fanns det orsak att klargöra skillnaden mellan dessa. Skillnaden 

mellan privat- och kommunal skola är dess styre. Enligt friskolereformen som kom 1992 

skall samma villkor gälla privat- som kommunal skola. Det vill säga att den skolpeng 

varje elev får, ska finansiera elevens skolgång oavsett om hen väljer privat eller 

kommunal skola. Vad som ska ingå i utbildningen styr skolinspektionen, den är 

densamma oavsett privat- eller kommunal skola (Holmström, 2019).  

 

Den marknadsföring som sker måste ske på ett allsidigt, korrekt och sakligt sätt. Detta 

styrs utav marknadsföringslagen och enligt den så skall all marknadsföring ske enligt en 

god sed. Detta bygger Internationella Handelskammarens (ICC) grundregler, att barn och 

ungas naturliga godtrogenhet och bristande erfarenhet inte får utnyttjas. I och med så kan 

skolor arbeta med marknadsföring i form av studiernas upplägg, genomförande och 
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resultat. Erbjudanden om datorutrustning och dylikt bör i hög grad ha ett samband med 

studiernas uppläggning och genomförande (Friskolornas riksförbund, u.å).  

Teoretiska Utgångspunkter 

I följande stycken redovisas förklaringar till de teoretiska utgångspunkterna i form av 

karriärteorier som kopplats till studien. Deras teoretiska utgångsposition samt grundpelare 

i teorierna. Först förklaras teorin Careership och begreppet brytpunkter, därefter behandlas 

teorin Social cognitive career theory (SCCT). 

Careership  

I Careership så talas det om en individs handlingshorisont och inom vilka ramar en individ 

gör sina val, att en individ kan påverkas av vilka möjligheter som finns. Habitus påverkar 

besluten som tas, man kan se det som en individ i en sorts arena, där beslut tas och 

handlingar sker. Careership handlar om val som individer gör samt hur dess sociala och 

kulturella kapital påverkar dess val, även de strukturella möjligheterna och de praktiska 

brytpunkterna som existerar inom individens handlingshorisont (Hodkinson & Sparkes, 

1997). 

 

Careership teorin består av tre delar som tillsammans skapar en helhet. Den första delen 

handlar om praktiskt rationellt beslutfattande utifrån en individs habitus, andra delen 

handlar om samverkan och interaktion som en individ har med andra människor aktiva på 

arbetsmarknaden och inom utbildning. Till sist, så kommer den del som handlar om de 

brytpunkter som individer kan tvingas till eller aktivt själva väljer att göra. Sammanslaget 

så påverkar dessa tillsammans individer och hur de handlar (Hodkinson & Sparkes, 1997). 

 

Brytpunkter inom careershipteorin 

Begreppet brytpunkter behandlar de olika förändringar i individers liv, där det finns tre 

olika sorters brytpunkter och vanligtvis vid ett sådant tillfälle för en individ så består 

brytpunkten generellt av två av dessa tre kategorier. Där första kategorin är de strukturella 

brytpunkter och den styrs utav externa strukturer t.ex. arbetsmarknadslagar, geografisk 

rum/plats och utbildningssystem. Tittar man på den andra kategorin så handlar den om de 

frivilliga brytpunkterna i en individs liv, en individ initierar dessa brytpunkter frivilligt 

och helt självmant, detta kan te sig t.ex. i form av byte av arbetsplats eller arbetsuppgifter. 

Till sist kommer kategorin påtvingade brytpunkter, där man som individ inte har mandat 
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att påverka besluten, dessa brytpunkter kan t.ex. handla om att man blivit uppsagd från sitt 

arbete. Man tittar även i denna teori på tiden mellan dessa brytpunkter, som är perioder av 

rutin (Hodkinson & Sparkes, 1997). 

 Social Cognitive Career Theory  

Social Cognitive Career Theory (SCCT) bygger och grundas på social inlärning och eller 

social kognitivism. Fokus ligger på människans kognitiva faktorer kopplat till de val som 

görs i livet, då främst kopplat till yrkes- och studieval. Man vill förklara detta i koppling 

till huruvida individen utvecklas och till vilken grad utvecklingen sker, i samband med hur 

vi ser oss själva och vår omgivning (Brown, 2002). 

 

Individens tro på sin egen förmåga och möjliga karriärval påverkas av dess omgivning. 

Reflekterar omgivningen positivt ökar självförtroendet och då ökar den individuella 

synen, samt målen. Är responsen istället negativ, minskar självförtroendet och individens 

möjliga handlingshorisont minskar. Man sätter istället lägre mål eller saknar tron på sig 

själv för att testa nya och eller utmanande saker (Brown, 2002). 

 

SCCT omfattar även hur vikten av klimatet för individen. Tillåts en individ att testa, 

utmana och utvecklas finns en större chans för positiv respons och ökat självförtroende. 

Är klimatet utvecklande och positivt återspeglas det på individen, på samma sätt som 

negativt klimat återspeglas negativt (Brown, 2002). 

 

Alla dessa faktorer tillsammans skapar ett tankesätt där individens karriär och mål 

återspeglas utifrån individens värderingar och tankar och hur det har formats av 

omgivning och klimat (Brown, 2002).  

Metod 

Här följer förklaringar kring vilka metoder som tillämpats under studiens gång, samt 

information kring utförandet av intervjuerna och förhållningssätt till de metodval som 

beskrivs i följande stycke.  

Intervjuteknik  

 

Som tidigare nämnt omfattar studien åtta intervjuer med rektorer, coacher och ansvariga 

på sex skolor. För att få en närmare bild av hur detta har mottagits av skolan i helhet föll 
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valet på dessa informanter då de har direktkontakt med utbildningen, detta i både 

etablerings- och utvecklingsfasen.  

 

De metoder som användes är kvalitativa intervjuer och i samband med intervjuerna 

gjordes även studiebesök för att få en fond, att skapa en kontext till studien. Målet var att 

få en så stor bild utav det som beskrivs som möjligt. Intervjuerna skedde även med låg 

grad av standardisering, detta innebär möjligheten att anpassa frågorna efter respondenten. 

Även att basera följdfrågorna på tidigare svar och låta respondenten välja frågor känns 

mest relevant (Trost, 2010). Anledningen till detta är för att vi själva är medvetna om att 

varje person är unik.  

 

I dem flesta fall var det två intervjuare som utförde intervjuerna och tanken var att 

intervjua en respondent vid varje intervjutillfälle. Detta för att lägga full fokus på den 

personen och förstå hela situationen. I ett sådant läge kan eventuella problem uppstå med 

att den intervjuade kan känna att hen hamnar i ett underläge och att intervjuarna hamnar i 

en maktposition (Trost, 2010). Detta är någonting som togs i beaktning. 

 

Anledningen till att valet att vara två intervjuare är att vi tillsammans skapar bra samspel 

och vi har därtill mycket erfarenhet av att arbeta tillsammans och har således god insyn i 

varandras svagheter och styrkor, vilket gör att vi har kunnat genomföra intervjuer med låg 

grad av standardisering vilket i sin tur bidragit till ett mer avslappnat och lättsamt samtal 

under intervjuerna (jfr. Trost, 2010).  

 

Den optimala kvalitativa intervjun ska ske under förutsättningar där man som intervjuare 

utesluter sina förutfattade meningar, ego-impulser och lägger vikt i känslan hos 

informanten (Kvale & Brinkmann, 2009). Dessa saker sker sällan då intervjuaren växlar 

mellan ämnen, frågor och engagerar sig olika mycket beroende på om man har 

förutfattade meningar. Intervjuare kan även göra frågor omedvetet vinklade, då man kan 

engagerar sig olika i det aktiva lyssnandet beroende på många faktorer såsom sömn, 

fokus, tidsram med mera (ibid). Med allt detta i hänsyn kommer studien bygga på de 

intervjuer som informanterna medverkat i. 

 

Citat ska ske i relation till texten och de ska vara befogade och man ska ha bakomliggande 

referens eller kontext för att skapa ett lättförståeligt citat. Man ska visa vilken synpunkt 

citatet syftar, motbevisar eller bevisar till, man ska alltså vara tydlig med tydlig med 
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varför detta specifika uttalande presenteras i texten (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta är 

något vi använde oss av i utformningen av studien för att skapa en begriplig text. 

 

Citat bör även vara i skriftlig stil, verbala transkriptioner såsom pauser, stamning, 

repetitioner, dialekter och ”mm” eller liknande ord eller ljud som blir svårförståeliga i 

skriftlig form bör omvandlas till skriftlig stil för att underlätta förståelsen. Med undantag 

för om detta är väsentligt för studien (Kvale & Brinkmann, 2009). I denna studie redovisas 

resultatet i skriftlig stil, då talspråk och dialekter inte tillför någonting till studiens syfte. 

Detta för att uppnå en tydligare och mer begriplig text i studien.  

 

Intervjuer eller information som presenteras i rapporten ska behandlas och redovisas 

utifrån den nivå utav sekretess man har kommit överens om. Namn, platser och annat som 

bryter mot överenskomna sekretessen ska och måste ändras i citaten (Kvale & Brinkmann, 

2009). Detta är någonting som har tagits till beaktning i studien, inga namn eller titlar som 

kan förankra dem till någon specifik arbetsplats kommer skrivas i studien.  

Insamling av data 

Datainsamlingen valdes att spelas in och/eller antecknas om respondenten kände att det 

var okej. Det fanns en medvetenhet om att inspelning kan skapa oro hos respondenten 

(Trost, 2010). Det fanns tydliga klartecken i form av godkännande att anteckningar eller 

inspelning inte skapade oro hos informanterna. Vi valde att använda oss av detta på grund 

av att det gav möjligheter att lyssna på samtalen igen och få med saker som tonfall, 

korrekta citat och annat. En annan användning för inspelning var att vi även fick möjlighet 

att granska och utveckla oss själva allt eftersom vi lyssnade på intervjuerna och hörde 

misstag (Trost, 2010). Vi förlitar oss inte enbart på hjälpmedel utan försöker samtidigt 

använda ett aktiva lyssnande och läsa mellan raderna och även utgå från saker som 

kroppsspråk och känsla. 

Metodsäkerhet 

Metod för insamlingen av underlag skedde delvis via internet. Här finns en försiktighet 

kring källor och data som tagits hänsyn till, detta för att minska chansen för felaktiga och 

vinklade data. Även att dubbelkontrollera informationen för att se vart de grundar sin fakta 

i. Trots faran för vinklade data föll ändå valet på att använa internet, detta för att valda 

ämne grundar sig online och mycket av den fakta som behövs finns som resultat av de på 

internet.  
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Valet av litteratur valdes utifrån den litteratur som använts under utbildningens gång. 

Även här dubbelkontrollerades litteraturen, detta för att undvika en vinkel eller avsaknad 

av tillit åt författaren. 

 

För att säkra intervjuerna genomfördes en pilotintervju med tidigare frågeställningar, detta 

för att se huruvida dessa frågor gav relevanta svar eller kändes relevanta för ämnet i en 

diskussion. Med detta samt den feedback från vår handledare föll valet på att utöka antalet 

frågor och även bredda ut vår horisont och se hur man ställer sig bakom e-sporten idag. 

Utöver denna pilotintervju gjordes även ett utskick med de tidigare frågesättningar via 

mail för att få en bred grund att stå på, dessa svar hjälpte oss att skapa en tydligare 

intervjuguide (se bilaga 2) och gav oss en förståelse inför intervjuerna i arbetet.  

Avgränsning  

Den givna tidsramen för detta examensarbete är 15hp. Det innebär att syftet och 

frågeställningarna avgränsats för att passa den givna tidsramen. Som en konsekvens av 

detta är det empiriska materialet begränsat till åtta intervjuer med rektorer och 

utbildningsansvariga vid sex skolor med e-sport på schemat.  

 

Då ett deltagande inte gick att garantera, kan denna studie inte ge en heltäckande bild för 

hur skolans beslutsfattande har sett ut hittills gällande e-sport, men det ges eventuellt en 

möjlighet att se en generell bild om hur nya ämnen i skolan implementeras och varför de 

gör det. 

 

Då det fanns en tydlig vilja bland respondenterna att delta i studien skedde urvalet av 

informanter automatiskt under arbetets gång. Det började med ett utskick via mejl (se 

bilaga 1) till alla skolor som hade e-sport på gymnasienivå och utgick ifrån de personer 

som svarade och hade tid för intervju och eventuella följdfrågor. Allt började med att nå ut 

till 18 skolor och följden blev svar från sju av dessa. En skola användes till en 

pilotintervju och de resterande sex användes som informanter till arbetet.  

Tillvägagångssätt 

Studiens tillvägagångssätt vid insamling av empiri gick till på följande sätt: Först 

utformades provisoriska frågor utifrån frågeställningarna som skapade en mall för 

pilotintervjun. Dessa frågor baserades på ett utskick till 18 skolor och från de svar vi fick. 
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Efter den genomförda pilotintervjun gick vi till tillbaka och granskade frågemallen, 

ändrade den och efter det resulterade det i mer djupgående och relevanta intervjufrågor. 

Denna mall användes sedan vid alla intervjuer med övriga informanter.  

 

Till dem faktiska informanterna skickade vi mejl och tog telefonkontakt, detta för att göra 

en intressekoll men även för att skapa kontakt och se om det fanns möjlighet att ta ett 

djupare samtal eller telefonmöte. Genomförandet av intervjuerna startade så fort vi fick 

faktiska datum för när våra respondenter hade öppningar i sina scheman. Intervjuerna 

utgick från låg standardisering men grundades i vår intervjuguide och det innebär att 

följdfrågor ställdes när behov förelåg. Detta var de sista förberedelserna innan 

genomförandet av intervjuerna som användes i arbetet. 

Informanter 
Studiens materialet omfattar totalt åtta informanter med koppling till e-sports utbildningen 

på olika skolor. Dessa informanter var utspridda i Sverige och längden på intervjuerna 

varierade mellan 20 och 40 minuter. Intervjufrågorna till informanterna innehöll inga 

direkta frågor kring begreppet e-sport eller SYV:ens konkreta arbete. Detta behandlades 

snarare indirekt. Alla intervjuer transkriberades till att slutligen omfatta totalt 53 sidor i A-

4 format med enkelt radavstånd, med bortfall för pilotintervjun. Fokus från dessa 

intervjuer kommer vara direkt relaterat till frågeställningarna, de medverkande i denna 

studie presenteras här med fingerade namn och titel.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namn: Titel: 

Markus Rektor 

Johan Coach 

Patrik Rektor 

Viktor Coach 

Jonas Rektor 

Erik Rektor 

Malin Programansvarig 

Stig Programansvarig 
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Etiska riktlinjer  

Informationskravet - innebär att intervjupersonerna blir informerade om villkoren i och 

med ett deltagande. Dvs. att klargöra att ett deltagande är frivilligt samt rätten att avbryta 

medverkandet (Vetenskapsrådet, u.å). 

 

Syftet med studien har förmedlats och i vilket sammanhang informationen kommer att 

användas. Informanterna har fått förklarat att det inte är en granskande undersökning, utan 

att den är baserat på nyfikehet kring varför skolorna valt att implementera utbildning, 

utvecklingen och SYV:s arbetsroll i det. Frivilligheten i studien fasttälldes redan i början 

av kontakten med informanterna, samt att en medverkan inte var bindande. 

 

Samtyckeskravet – det innebär ett samtycke med deltagare i studien. Även information att 

deltagare har bestämmanderätt kring villkoren i deltagandet. Därmed ska det inte få 

negativ påverkan på deltagande om de väljer att avbryta sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 

u.å). 

 

Den empiriska datainsamlingen i form av studiebesök och intervjuer skedde i samtycke 

med informanterna. De var informerade vid intervjustarten att deltagandet i studien var 

frivilligt, samt att ett avhopp inte skulle påverkas negativt. Ifall de väljer att hoppa av så 

kommer vi avlägsna dem från studien. 

 

Konfidentialitetskravet – innebär att deltagarna förblir anonyma för läsaren av studien. 

Personuppgifter eller dylikt behandlas på ett sätt där ingen utomstående kan identifiera de 

medverkande. (Vetenskapsrådet, u.å). 

 

Detta är någonting som togs i beaktning i studien. Studiens syfte uppfylls även om 

informanterna är anonyma. För att minska risken för felcitetering och minska 

missuppfattningar väljer vi därför att skriva ut enbart fingerade namn och titel i studien.  

 

Nyttjandekravet – innefattar de insamlade data till denna studie inte används eller sprids 

utanför dess originella intention. Dessutom ska personuppgifter inte användas för beslut 

eller åtgärder som kan påverka den enskilde (Vetenskapsrådet, u.å). 

 

Det insamlade data används enbart till studiens syfte, här finns inga intentioner att 

använda framkommet data i ett kommersiellt bruk.  
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Resultat och analys 

Inledning 

I resultatdelen kommer de data som samlats in via personliga intervjuer och 

telefonintervjuer presenteras. Insamlad data kommer analyseras och presenteras tematisk i 

förhållande till de givna frågeställningarna. I resultat och analysdelen behandlas den 

insamlande empiri utifrån tidigare forskning samt karriärteorier.  

 

Efter ett noggrant granskande av transkripten sammanställdes dessa fyra teman: Tema 1 – 

E-sporten – Etablering och utmaningar, Tema 2 – Väcka intresse och motivation, Tema 3 

– Utvecklingen – Förutsättningar och framtidsutsikter, Tema 4 – Studie- och 

yrkesvägledning som hela skolans ansvar. Dessa teman redovisas nedan utifrån det som 

presenterats i inledningen av resultat och analysdelen.  

 

Tema 1 – E-sporten – Etablering och utmaningar 

  

“Det handlar mer om att försvara e-sport än att förklara” – Jonas 

 

E-sport är ett väsentligt begrepp i arbetet och bygger grunden studien står på, begreppet 

har förklarats och använts genomgående i texten. Som tidigare benämnt förklaras 

begreppet e-sport utav det svenska e-sportsförbundet som ett samlingsnamn för 

elektronisk sport gällande dator och tv-spel där man tävlar mot varandra. Detta i spel som 

inte klassas som hasardspel.  

 

E-sporten har alltid varit stor i Sverige. Sverige var tidiga med att följa detta fenomen och 

har sedan starten bidragit med många proffs och vinster i diverse tävlingar och 

turneringar. År 2016 hade Sverige flest aktiva e-sportproffs per en miljon invånare i 

världen. 

 

Med en växande marknad medföljer även en problematik kring de spel man ska utöva på 

skolorna. Med tanke på den svåra sitsen rektorer och ansvariga sitter på när det gäller 

rekrytering av personal. Där svårigheten ligger i att hitta personal som dels är skicklig e-
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sportare men även har den pedagogiska erfarenhet eller utbildning som eventuellt krävs. 

Markus säger så här: 

 

”Vi har ju pratat om att starta det här i flera år och jag har 

konstant sagt nej, förens vi har rätt person på plats. För det får 

inte vara så att eleverna är sjukt mycket längre fram än läraren. 

Utan läraren ska vara den som är i framkant, som vet hur man 

gör och vad som ska göras”. 

 

Även Malin påpekar detta:  

 

“Tittar man på andra sporter så finns ju en acceptans, 

exempelvis, jag har aldrig varit elitspelare i fotboll men du kan 

ändå lära dig någonting av mig. Medan den acceptansen finns 

inte i e-sport. Om du inte har varit jätteduktig själv eller tränat 

med en person på jätteduktig nivå. […] Du måste kunna slå 

mig för att jag ska lyssna på vad du säger”. 

 

Patrik sa så här rörande denna fråga: “Vi höll inte på att få tag i någon lärare och höll på 

att ställa in alltihopa”. Vidare beskriver han hur man satsar på någon som snarare är 

skicklig på de spel som utövas för att sedan internutbilda dem. “Nästa år kommer jag 

sätta honom på internutbildning och om två år så kommer vi att tvinga honom att gå 

yrkeslärarutbildning”. 

 

Men även kring vilka spel som kommer vara aktuella i framtiden talar vissa av 

informanterna om svårigheterna i arbetet. Framtida spel på gymnasiet måste “säkerställas” 

till den mån de kan. Malin talar om hur spel ska vara aktiva och ha en bra tävlingsscen i 

minst ett år innan hon överväger dem, då många spel byts ut till liknande men nya spel i 

samma genre. Detta för att eleverna ska gå denna inriktning i tre år och man vill se att det 

spel dem väljer är relevant för den tiden. Jonas talar också om att man bör säkerhetsställa 

att ett spel fortfarande är relevant efter fem år. “Vi kan inte stå med vår trovärdighet om vi 

står med något spel som vi inte vet om det kommer att existera eller inte” säger han i 

intervjun. 
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E-sporten i skolan är till största del kopplad till elitsatsning och att personen själv ska 

utvecklas och tävla som just e-sport kan antyda. Tidigare i arbetet beskrivs e-sports scenen 

och den enorma publik den når ut till. Eriks skola har gett eleverna chansen att profilera 

sig mot evenemangen kopplade till e-sporten. Detta för den stora omfattningen och 

marknad som finns inom detta område. Utöver evenemangsinriktning kan eleverna välja 

att sikta på en karriär inom streaming och annat inom underhållning. Som Erik sa : “Man 

kan säga att i kurs två kan man välja mellan talang och event. Där talang är fokus på att 

spela och bli duktig och event är mer mot streaming, lan och e-sportturneringar”. Väljer 

eleverna att satsa på spelandet är valmöjligheterna i dagsläget begränsade. 

 

För tillfället på informanternas skolor var det två spel som genomsyrar undervisningen, 

dessa var CS:GO och League of legends. Med dessa framkom det av majoriteten av 

informanterna problematiken med våld relaterat till spel då de går ut på att besegra sina 

motståndare. Jonas beskriver det på följande sätt “Vi har ju valt league of legends här för 

att slippa denna argumentationen som i CS:GO, om att man faktiskt dödar folk. Här i 

League of legends dödar man ju i alla fall några seriefigurer.” 

 

En förlegad syn på spelandet, där uppfattningen om vad som utövas är byggd på fördomar. 

I den artikel publicerad i Making games normal: Computer gaming discourse in the 1980s 

talar de om den problematik datormgasin hade med just fördomar baserat på människor 

som arbetar med datorer. De var maskinberoende män som luktar illa, därför kämpade 

dåvarande datortidningar med all den negativa koppling som associerad med 

datoranvändande (Kirkpatrick, 2016). Även den del att man inte erkänt e-sporten som en 

riktig sport i likhet med fotboll och hockey (Danielsson, 2005 i Thiborg, 2011) kan 

föranleda den negativa sidan av e-sporten i skolans värld. Även Hedenus och Wikstrand 

(2015) berör detta, de skriver att forskning visar att intressen och yrkesval är starkt 

påverkade av såväl bakgrund som social position, men även kring de stereotypa fördomar 

kring vilka som utövar dessa (t.ex. Bourdieu & Passeron 2008, Correll 2001, Gottfredson 

2005, Sandell 2007 i Hedenus & Wikstrand, 2015). 

 

En del informanter beskriver även problematiken kring synen på e-sport i allmänhet, alla 

informanter beskriver inte denna problematik då det är individuellt för varje skola. Därtill 

talar alla informanter om samhällets syn tillsammans med en del personal i vissa fall. Där 

ser dessa personer e-sportarna eller de som spelar dator med ett gammalt synsätt, såsom 

rektor Markus beskriver det “kopplat till den gamla videovålds-debatten, datorspels-
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debatten, eller musik-debatten. Våldsam musik, hårdrock på 80 talet, då var det farligt att 

lyssna på hårdrock.” 

 

Även Viktor beskriver synen från utomstående och hur många kopplar det till en gammal 

syn med läsk och långa nätter. Ett citat från Viktor gällande responsen från de som får en 

faktisk bild av e-sport “Jaha, är det såhär organiserat? Jag trodde det var liksom att 

dricka jolt-cola nere i källaren”. Även Markus talar om detta “I datorspelsvärldens 

början var det kanske att man satt hemma och drack jolt-cola men den biten är väldigt 

mycket borta”.  

 

E-sporten är som tidigare nämnt ingen officiell sport i Sverige, att få e-sporten godkänd är 

något som bland annat Stig verkligen har tagit till hjärtat. Han säger följande: “Det skulle 

betyda jättemycket för utbildningen i stort” på frågan om hur en legitimering av e-sporten 

i Sverige skulle påverka dem. Viktor säger “Det är vårt mål, eller mitt mål och jag tänker 

att det ska bli elevernas mål också” när vi talar om hur de ställer sig till ett erkännande av 

e-sporten.  

 

Sammanfattningsvis kring de negativa aspekterna av e-sporten säger Jonas: “Det handlar 

mer om att försvara e-sport än att förklara”. Det ringar in den generella synen som råder 

kring utbildningen när informanterna talar om e-sporten. 

 

 

Tema 2 – Målet – Väcka intresse och motivation 

  

“Att känna en koppling mellan sitt privatliv och skolliv” – Malin 

  

Detta tema kommer behandla vad programansvariga säger kring målet med utbildningen. 

Det kommer även att redovisas hur informanterna argumenterar kring marknadsföring och 

de finansiella delarna kring profileringen. Därefter redovisas de som snarare argumenterar 

för elevernas motivation och individerna i utbildningen. 

 

Markus ringar in kommande område i arbetet med ett citat utvalt av skribenterna “Det 

finns en marknad och ett intresse men det finns kanske inte så mycket utbud” 
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Patrik är även inne på samma ämne, denna marknadsföring handlar om att nå nya 

elevgrupper. När frågan om vad målet med starten var beskrev han det på följande sätt: 

“Att få in en grupp elever som vi i normala fall inte får in i skolan.” Han fortsätter sedan 

med att säga att “Denna elevgrupp skulle vi aldrig nå annars med ett yrkesgymnasium”. 

 

Flertalet av informanterna behandlar faktorn marknadsföring när de talar om varför e-sport 

har etablerats i skolan. Detta för att skapa en attraktivare skola med mer val än 

konkurrenterna. Många vill ligga i framkant och bidra med det andra skolor inte har. Detta 

kopplat till marknadsföring och mervärde, försöken gäller att få fler elever att komma till 

skolan. Däribland presumtiva studenter men också den grupp som redan går på skolan.  

 

Erik talar om deras mål på ett sådant sätt. “Målet var väl att skapa en utbildning i tiden, 

och kanske till och med lite i framtiden” han fortsätter att tala om varför de valde att starta 

utbildningen och talar om hur deras tidigare val att starta speldesign, spelprogrammering 

och spelgrafikutbildningar har gått från att vara små och nya till etablerade och dem 

absolut populäraste. Detta avslutar han med att säga “Så bakgrunden var ju lite att försöka 

hitta nästa stora grej, och det är nog e-sporten vi ska hoppa på, det som är i tiden”. 

Viktor nämner även detta, han beskriver det med andra ordalag. Han säger: “Det har 

aldrig funnits något liknande i denna stan”. Han beskriver sedan hur e-sporten konstant 

växer och hur han vill bidra: “Jag vill vara en del av det, få ut det till allmänheten. Så folk 

blir intresserade och det väcker mer intresse”. 

 

Utöver marknadsföringen talar alla informanter till stor eller liten del om att skapa 

mervärde för eleverna. Med e-sporten skapar man en direkt koppling till elevernas intresse 

och fritid på skolan, precis så som man gör med andra typer av LIU i skolans värld. Malin 

beskriver detta med “Att känna en koppling mellan sitt privatliv och skolliv”.  

 

Detta mervärde inkluderar inte bara en koppling mellan skola och privatliv utan lägger 

också stor fokus på motivation i och till skolan. Bland annat talar Jonas om hur andra 

gymnasieskolor inom deras koncern har haft sådan framgång med detta att deras elever 

som tidigare haft lägst närvaro och lägst betyg på grund av datorspelandet har vänt och fått 

bäst närvaro och bäst resultat. Detta sa han om ämnet: “Denna profilen både har bäst 

närvaro och bäst resultat på denna skolan. Från att vara dem som hade sämst när dem 

satt hemma och spelade på nätterna.” Detta förklaras av Jonas genom de krav de ställer 

på deltagandet i e-sporten, deltagande i denna profilering kräver godkända resultat i alla 
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andra ämnen, profileringen har även en nolltolerans till ogiltig frånvaro. Överträdelse 

resulterar att man blir avstängd från profileringen tills och om man väljer att ta tag i 

skolan, detta då som en “morot” för att skapa mer motivation.  

 

Stig talar också om detta. Deras vision för e-sporten grundar sig till stora delar i 

motivation. Det direkta svaret på frågan om vad målet med profileringen var: “För att få 

elever motiverade”. Detta är något som framkommer i Fan & Wolters (2014) artikel, där 

beskriver dem hur elevers motivation spelar en stor roll huruvida de når akademiska 

framgångar eller anstränger sig i lärandet.  

 

Frångår man från föregående ämne och istället ser till grundreglerna kring marknadsföring 

så arbetar dessa skolor med den utifrån följande regler: E-sporten marknadsförs inte som 

ett enskilt program, utan enbart som en specialisering inom idrott och hälsa. Ingen skola 

yttrar utbildningen som ett program, eller som någonting fristående från kursplanen. Den 

lyfts in i samband med studiernas upplägg och genomförande, även om den i många fall 

kan ses som ett “lockbete” för att få dit elever så arbetar skolorna utifrån reglerna från ICC 

(Friskolornas riksförbund, u.å.) Den används som en motivationsfaktor där elever får 

syssla med det som intresserar dem. Detta är någonting som Markus säger: “Att hitta nya 

ingångar, profilera sig helt enkelt men också bygga på det intresse som ungdomar har. Att 

kunna kombinera studier med sitt idrottande och sitt intresse”. Även Johan säger detta, 

han uttrycker sig så här: “Det är ett incitament till att vara här mer, för dem som kanske 

inte skulle ha varit det annars”. 

 

Tema 3 – Utvecklingen – Förutsättningar och framtidsutsikter 

 

“Vi vet inte vad gränsen är” - Viktor 

 

Denna del av arbetet kommer handla om utvecklingen av utbildningen. Dels den interna 

utvecklingen på skolorna i form av personal, men även den del som är kopplat till 

marknaden. Först kommer här redovisas hur skolorna tänker kring sina lokaler och 

elevantal. Därefter redovisas vad informanterna tror om framtiden för e-sporten, vad som 

kommer ske och vad som bör ske för att e-sportens utveckling ska bli så bra som möjligt. 
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Vissa ser det som en svår fråga att besvara, då de flesta är nya med denna form av 

inriktning. Jonas berättar om svårigheten med utbildningen, han säger följande: “Det är ju 

vårt första år som vi håller på med det här, så det är väldigt nytt och vi har testat oss 

fram” Han fortsätter med att tala om NTI gymnasiet i Sundsvall, som är en förgrundsfigur 

för utbildningen. Han säger så här kring dem: “Vi har insett väldigt snabbt att vi inte kan 

kopiera det upplägg som dem har i Sundsvall. För vi har helt andra elever och helt andra 

förutsättningar”.  

 

Stig berättar att man på sin skola upplever samma sak, framför allt den delen av att man är 

relativt ny med utbildningen. Stig säger så här om utvecklingen på hans skola: “Det finns 

väldigt mycket att utveckla, e-sporten är ju bara i startgropen”.  

 

Här tillkommer även svårigheten för informanterna att sia om framtiden för utbildningen, 

sett till elevantal. Erik talar om deras elevantal och tankarna kring framtiden: “Nu hade vi 

en klass med 32 elever det här året, och tanken är väl att ta in lika mycket året efter det. 

Sedan får vi väl se om det blir ännu fler”. 

 

Patrik nämner att även de kommer fortsätta med samma elevantal, han ser just nu ingen 

ökning. Så här säger han kring utvecklingen: “Det kommer starta teoretiska skolor med 

detta, och de kommer ha mycket fler elever”. Med det syftar han på, att dem som praktisk 

skola kommer få det problematiskt att konkurrera om eleverna. 

 

Malin gör en som hon beskriver det “väldigt krass” jämförelse med en fotbolls LIU där 

man kanske har tio eller 20 elever och önskar utöka till 24. Där beskriver hon hur man 

med undantag för vissa bristningsgränser inte kräver mycket mer resurser i en fotbolls 

LIU kontra en e-sports LIU. Vidare säger hon “Vill man ha tio elever till som går e-sport 

behöver man i praktiken åtminstone ha fem stycken bra datorer till, se till nätverk. Vi är ju 

en materialsport på det viset.” 

 

Johan talar också kring elevantalet, men han talar ur vinkeln att man ska få ut så mycket 

som möjligt av utbildningen. Att kanske sänka antalet elever från tio till fem stycken och 

satsa på dem som är mer motiverade och engagerade. Så här säger han kring det: “Tar 

man in fem stycket som är beredd på att satsa på detta, då kommer de ha mycket mer utav 

denna utbildningen”. Med detta syftar han på e-sportprofileringen som ges på skolan, inte 

den generella studieplan eleverna har.  
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Tittar man sedan vidare på resurserna för att kunna utveckla denna utbildning på skolorna 

så uttrycks det inget specifikt hinder från majoriteten av informanterna. Markus säger så 

här: “Det ser ljust ut”. Med det syftar han på utbildningen. På frågan om det finns 

möjligheter att expandera utbildningen på skolan så uttrycker han sig så här: “Ja absolut, 

det gör det. Sedan är det ju en fråga som man får diskutera om det är aktuellt att göra 

det”. 

 

Viktor talar endast om utvecklingen på deras skola i positiva bemärkelse, så här säger han: 

“Det finns hur mycket som helst. Skies the limit!”.  

 

Malin talar generellt om LIU och förklarar hur man bara inte kan lägga till 30 platser till 

någon LIU, detta för att de ekonomiska utgifterna skulle öka drastiskt och i och med detta 

måste man även få resurser och då även få med politikerna att som hon beskriver det “det 

skulle kräva att politikerna tycker det var värt på något vis”. Vidare förklarar Malin att 

för dem har det inte varit problematiskt, utan snarare att politikerna känt värdet i detta. 

Även Erik beskriver också det kommunala intresset och säger: “Jag tror, eller jag hoppas 

tro att dem tycker detta är positivt i de flesta kommuner. Att bli lite mer progressiva 

iallafall”. Elevantalet och utvecklingen på skolorna arbetar parallellt med e-sportens i 

helhet. 

 

E-sporten i helhet växer i rask takt både enligt mätningar i marknad och spelarbas, de 

senaste mätningarna visar stor tillväxt i både omsättning för marknaden och aktiva spelare. 

Exempel på hur mycket pengar individer kan tjäna på e-sport är som nämnt i bakgrund 

och tidigare forskning Gustaf ”s4” Magnusson som tjänat över två miljoner dollar. Erik 

beskriver även han utvecklingen på följande sätt “Det växer så pass snabbt och det är så 

mycket pengar inblandat att det kommer oavsett” Med detta syftade han på en stark och 

snabbt växande utveckling och tillgodo kännande.  

 

E-sporten är även snabbt växande i skolans värld, som Jonas säger: 

 

“Om man bara tittar tillbaka två år på gymnasiemässan i 

Stockholm som är gigantisk som har 200 skolor som är med på 

den mässan. Då fanns det som någon enstaka men nu så såg 
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man ju nästan var och varannan skola som har denna profilen 

så det börjar ju explodera även på skolnivå” 

 

Malin talar även hon om sina tankar kring utvecklingen och säger att hon personligen tror 

på en långsam utveckling. Men en utveckling där e-sport som fenomen: “kommer vara så 

stort att skolor i allmänhet måste tänka annorlunda runt det”. Samtalet fortsätter och hon 

landar i: skolan som helhet. Utvecklingsmöjligheter enligt Malin för e-sports LIUn är 

följande: “jämfört med andra LIU så är det långsammare process att försöka expandera”. 

Detta då med syfte på att göra redan befintlig profilering större.  

 

I kontrast med det så uttrycker sig Viktor till frågan om expandering så här: “Vi har ju tur 

att vi inte är inom kommunal sektor, vi är ju privat [skola] så att besluten tas mycket 

snabbare”. 

 

Ser man på en annan del av utvecklingen så talar flera kring behovet av föreningslivet och 

organisationer. Johan talar om att de vill försöka få till det: “Vi vill ju försöka få till 

samarbete med organisationer som andra idrottsinriktningar har”. Han ser det som en 

stor del i utvecklingen för e-sporten ska gå framåt. Att man ska arbeta med att utveckla 

föreningslivet, för att det ska bli mer organiserat och jämför med fotbollen: “Fotbollen 

har väl sina problem men fortfarande har de lärt sig hur de ska göra för att de har haft en 

ledare som visat vägen”. Med det syftar han på ungdomarna. 

 

Erik har också föreningslivet i åtanke när han talar om utbildningen på sin skola: “De som 

går lite mot event-spåret ska kunna köra lite UF (Ung företagsverksamhet). Och bli lite 

mer entreprenöriella där och så”. 

 

Avslutningsvis kring utvecklingen för e-sporten, talar Viktor kring sin syn på 

progressionen av e-sporten. Så här säger han: “Det finns som ingen gräns, vi vet inte vad 

gränsen är och det är det som är lite fascinerande också”. Han jämför framtiden med en 

film där människan lever via sina VR-headset i ett spel och säger “Tänk er det”.  

 

Tema 4 – Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar  

 

“De kommer bli bra medmänniskor helt enkelt, det är jag helt hundra på.” – Viktor 
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Det finns flera aspekter som personal behöver förhålla sig till vid studie- och 

yrkesvägledning i relation till e-sportsutbildningen. 

 

Studie- och yrkesvägledaren ska, sett till GY (2011), arbeta med information kring utbudet 

på skolan. Studie- och yrkesvägledaren ska även erbjuda information till eleverna kring 

framtida utbildningar och yrken. Studie- och yrkesvägledning ses ur GY (2011) som hela 

skolans ansvar, att vägleda mot ett mål efter skolan. 

 

I arbetet som studie- och yrkesvägledare pekas intresse ut som en central roll att förhålla 

sig till när det kommer till yrkesval. Detta skriver Hedenus & Wikstrand (2015) om, att 

studie- och yrkesvägledare ska förhålla sig neutrala och objektiva i sin yrkesroll, samtidigt 

ska de uppmuntra och underlätta för individer att göra icke-traditionella yrkesval.  

 

I tema två berörs målet med profileringen, då nämns intresse som en viktigt faktor. Som 

Markus sa: “Det finns en marknad och ett intresse, men det finns kanske inte så mycket 

utbud egentligen”. Erik uttrycker sig i samma form kring varför man valde att etablera 

utbildningen på skolan, så här säger han: “Målet var att möta ungdomars intressen i form 

av att det finns extremt många som är intresserad av e-sport”. En studie- och 

yrkesvägledare ska därmed arbeta med att uppmuntra ett val, framförallt som är baserat på 

intresse. 

 

Vidare behöver studie- och yrkesvägledare arbeta förebyggande för att förhindra 

segregering i skolan, detta sett till kön, social eller kulturell bakgrund. Eftersom att e-

sporten ses enligt en del av våra informanter som i sin vagga, menar dem att det uppstår 

problematik i utbildningen sett till könsfördelning. Patrik talar om responsen från 

föräldrarna, hur positiva det var till första kullen elever. Sedan talar han om 

könsfördelningen, så här säger han: “... för det är ju killar. 100% killar just idag”. Stig 

nämner samma sak: “Det finns mycket att jobba för med tjejers inkluderande i e-sporten”. 

Därav vikten med bra vägledning, sett över hela skolan. 

 

Andra aspekter i GY (2011) bygger på den kunskap som skolorna ska jobba efter. Elever 

ska stärka grunden för ett livslångt lärande på skolan. Skolan ska tillgodose elever att 

kunna bedriva regelbundna fysiska aktiviteter. Vidare ska även skolan sträva efter att ge 

elever förutsättningar att kunna bedriva regelbundna fysiska aktiviteter (GY, 2011). 
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Detta är någonting skolorna tagit i beaktning när de talar om utbildningen. Majoriteten av 

skolorna har lagt in e-sporten under idrott och hälsa specialisering. Vilket innebär att 

eleverna generellt sett läser den normala studieplanen och väljer denna utbildningen som 

en del i det egna valet och de 200 poängen som de har tillgodo. De finns även skolor som 

utökat programmet med ytterligare 100-200 poäng. Sett över skolorna är det en 

idrottslärare inkopplad i utbildningen, som står för den fysiska träningen. Denna lärare 

ansvarar även för hälsa och kosten kopplat till GY (2011). Gemensamt för de som läser e-

sporten på de skolor som intervjuats är att de har mer idrott än den “ordinarie” 

gymnasieeleven på skoltid. Det är upplagt så att alla elever med e-sport som profilering 

har idrott under hela sin gymnasietid jämfört med att bara få idrott under årskurs ett, som 

är standardiserat för vissa andra program.  

 

Många av informanterna talar om den fysiska biten i utbildningen och vikten av att den. 

Patrik säger “Man ska stärka deras hälsa och deras kraft att kunna vara aktiva och spela 

en tävling i fyra timmar” Han avslutar delen om fysisk aktivitet med att säga “Det är 

oerhört kul att hjälpa till hälsomässigt”. Även Johan talar om vikten av fysisk aktivitet 

kopplat till e-sporten “Jag själv när jag tävlade, så tränade jag kampsport samtidigt. 

Ganska mycket” Han kopplar samtidigt elevernas fysträning som de får extra på grund av 

e-sporten till vad en elitsatsning kräver.  

 

Informanterna tydliggör även hur liten del i GY (2011) som faktiskt handlar om den 

fysiska aktiviteten. Malin talar om vikten av fysisk aktivitet, att det är något skolan i 

helhet skulle kunna ta nytta och som de även gör. Men samtidigt refererar hon till GY 

(2011) där hon ger ett tydligt exempel “Skulle jag titta på mina betygskriterier, och jag 

får som krav att ta bort något som jag undervisar, då skulle ja kunna säga: vi har mindre 

fys” Hon avslutar med att tala om hur elever gynnas av fysisk aktivitet och ställer sig 

bakom forskning. Stig tar även upp den lösa formuleringen i GY (2011) kring fysisk 

aktivitet och beskriver det med följande ord: “Det finns massvis med mjuka begrepp”.  

 

Ytterligare aspekter skolorna ska förhålla sig till sett ur GY (2011) är att tillgodose 

eleverna en utveckling av deras kommunikativa och sociala kompetens. De ska även ta 

fasta på hälso-, livsstils- och konsumentfrågor. 
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Samtliga informanter talar om färdigheter man tar med sig ut i arbete eller studier. Detta 

kopplat till GY (2011) och vägledningen den innefattar. Det som framkommer ofta är 

lagarbete, kommunikation och den respekt man måste visa varandra och motståndare för 

att få vara med i profileringen. Dem flesta följer etiska riktlinjer kopplade till varje spel, 

som de benämner som “code of conduct”. Om detta säger bland annat Viktor: 

“Samarbetsförmåga, bättre fokus, kroppsmedvetenhet. Bra hälsa då kommer mindre 

sjukskrivningar för man vet vad man stoppar i sig.” Han fortsätter med en jämförelse med 

fotboll och hockeyspelare och hur dem lär sig om etik och säger följande: 

 

“Man har en viss etik här inne, en etikett, code of conduct av e-

sport. Behandla andra som du vill bli behandlad själv. Mindre 

mobbing, mindre utfrysning, mindre grupperingar. Dem blir 

människor som är snälla med alla och ger folk chanser.”  

 

Han avslutar intervjun med orden “De kommer bli bra medmänniskor helt enkelt, det är 

jag helt hundra på.”  

 

Vidare i GY (2011) berörs även att förändringar i arbetslivet, internationalisering och 

digitala och tekniska utvecklingen ska tas i beaktning. Skolan ska bidra till en utveckling 

av elevernas digitala kompetens, detta ska ligga i samklang med samhällets framsteg. 

Eleverna ska även ges en ökad förståelse i hur digitaliseringen kan påverka individer och 

samhällets utveckling. 

 

Detta är något informanterna talar om vikten att utveckla föreningslivet, detta genom att 

arbeta med föreningar och organisationer. Detta ska ge elever chansen att utveckla sina 

kunskaper och förhållningssätt som underlättar företagande, entreprenörskap. Detta kan i 

sin tur leda till att elever ökar sina möjligheter till framtida sysselsättningar, detta genom 

företagande eller anställning. Där den del av forskningen som säger att man ska 

uppmuntra till att göra icke-traditionella yrkesval kan ses som en stor del av detta.  

 

Erik ser utbildningen som ett bra tillfälle för eleverna att utveckla UF-företag: De som går 

lite mot event-spåret ska kunna köra lite UF (Ung företagsverksamhet). Och bli lite mer 

entreprenöriella där och så”. Då arbetar man mycket enligt GY (2011) och tillgodoser 

elevers entreprenörskap. 
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Till sist så talar Erik om arbetet direkt kopplat till digitaliseringen. Där de på hans skola 

har arbetat in spel i den övriga undervisningen. Så här säger han kring det: “Vi jobbar med 

att få in spel överlag, vi jobbar en del med virtual reality (VR) också, inom engelskan till 

exempel”. Han nämner även vidare att de i andra ämnen också använder sig av VR-

headset: “Även så finns det med i idrotten, rörelse med musik och så”. 

 

Eriks skola arbetar i framkant sett till digitaliseringen. Men även om man ser den del ur 

GY (2011) som säger att skolan ska stimulera elevernas kreativitet, självförtroende, 

nyfikenhet samt vilja att testa och verkställa ideér i handling och lösa problem. Det kan 

man se i och med att de lyft in den digitala biten och spel i andra kurser också.  

 

Ytterligare gemensamt för våra informanters intervjuer var att de alla någon gång under 

intervjun talade om hur man arbetade med dem andra kriterierna i GY (2011). Markus 

talar om att göra eleverna till goda samhällsmedborgare och talar om att dem lär sig 

“Taktik, laganda, att bygga team, att kunna leda och jobba med en grupp”. Jonas tar även 

upp bredden i dessa kurser, där eleverna lär sig om “Juridik, ekonomi, genus och 

uppförande, allt som har med branschen och sporten att göra”.   

 

Karriärteorier kopplat till teman 

I denna del kommer det framföras kopplingar mellan karriärteorier och utbildningen. När 

man tittar på det arbete som finns kring karriärteorier, finns det många starka kopplingar 

mellan dem och det som framkommer från informanterna. 

Careership  

Sett ur Hodkinson & Sparkes teori Careership talar om handlingshorisonten och där 

elevers val berörs av vilka möjligheter som finns. Individer tar beslut som är baserade på 

sociala och kulturella kapital, även val baserat på de strukturella möjligheter och praktiska 

brytpunkter som finns inom individens handlingshorisont. Teorin består av tre delar. Den 

första delen bygger på praktiskt rationellt beslutsfattande utifrån individens habitus. Andra 

delen bygger på samverkan och interaktion som en individ har med andra människor 

aktiva på arbetsmarknaden eller utbildningen. Till sist, så handlar tredje delen om 

brytpunkter som individer antingen tvingas till eller aktivt själva väljer. 

 

Baserat på handlingshorisonterna som eleverna har, då sett hur möjligheterna rent 

resursmässigt, är goda hos majoriteten av skolorna. Som redovisats tidigare i studien, så 
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har besluten att starta utbildningen generellt sett varit problemfri. Även utvecklingen av 

utbildningen på majoriteten av skolorna är goda, de rektorer och programansvariga har 

inte sett några hinder för utvecklingen på deras skolor. Sett till det stora hela, så har 

möjligheten till utbildningen ökat generellt över hela landet. Patrik berättar när han tog in 

utbildningen. Så här säger han: “Det är en mer teoretisk skola som har det, så jag sätter ut 

huvudet lite grann när jag kör igång det här”. Det han syftar på är att han som rektor på 

en praktisk skola startat utbildningen, att det är generellt sett vanligare på teoretiska 

skolor. 

 

Jonas talar om utvecklingen som han sett, så här säger han:  

 

“Det kommer explodera och det märker man ju, om man bara 

tittar tillbaka två är på gymnasiemässan här i Stockholm, som 

är gigantisk. Som har 200 skolor som är med på den mässan, 

då fanns det som någon enstaka men nu så såg man ju nästan 

var och varannan skola som har denna profilen”. 

 

Därmed påverkas individernas handlingshorisont, detta sett till möjligheterna.  

 

Dessa tre delar visar tydliga kopplingar till de skolor som besökts och vad rektorer och 

programansvariga på övriga skolor har talat om. Första delen kan kopplas till att eleverna 

på majoriteten av skolorna gjorde val baserat på ett praktiskt rationellt beslutsfattande, då 

de flesta skolorna precis startat med utbildningen. Då information kring upplägg och 

utveckling inte fanns tillgänglig så valde ändå den första gruppen elever på dessa skolor 

att välja utbildningen. Detta då baserat på tidigare erfarenheter och habitus hos dessa 

individer. Som Jonas säger:  

 

“När vi började köra öppna hus i höstas under valperioden var 

inte profilen helt och hållet igång. Och vi hade inget att 

förklara, om att så här gör vi. Utan vi sa så här kommer vi att 

göra”. 

 

Han fortsätter sedan och talar om utvecklingen för profilen, han säger: “Ju mer profilen 

sätter sig och ju mer elever det finns som faktiskt pratar om att de går denna profilen med 
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andra, så kommer det förhoppningsvis också öppna upp sig mer och utbildningen kommer 

bli större”. 

 

Här talar Jonas om att eleverna på hans skola inte hade någon färdig produkt att förhålla 

sig till, utan eleverna tog sitt beslut just baserat på ett praktiskt rationellt beslutsfattande. 

 

Andra delen kopplar vi till den samverkan och samarbete dessa elever behöver på 

utbildningen. Spelen och en del av grundtanken bakom implementeringen av utbildningen, 

bygger på samarbete och kommunikation. Viktor talar om just detta. Han säger så här: 

“Man spelar i lag, teamwork så det är mycket kommunikation”. Han fortsätter med att 

säga: “Dem är ju kompisar, så dem har ju inga problem med att kommunicera med 

varandra”. Till sist ringar han in hela den andra delen av teorin med att säga: “Det är ju 

det som är lite hela grejen med det här. Gemenskap, det är alla sporter, det är 

gemenskap”. Därmed återfinns en tydlig koppling till samverkan och samarbete eleverna 

givits inom utbildningen, på dessa skolor. 

 

Den sista delen handlar om de brytpunkter eleverna måste förhålla sig till. Dels de 

strukturella brytpunkter som finns, i samband med att eleverna bara får läsa på skolorna 

och gå utbildningen en begränsad tid. Även att eleverna får avbryta utbildningen om de så 

vill, där de kan initiera en frivillig brytpunkt. Sist är de påtvingade brytpunkterna, där 

eleverna eventuellt kan på tvingande att avbryta utbildningen. 

 

Jonas talar om påtvingade brytpunkter när han säger: “Vi har några som, när dem inte har 

skött sig i övrigt i skolan så är det ju så att dem riskerar att bli avstängda från e-sporten”. 

Detta talar även Patrik om: “Det är också ett krav för att hålla på med det här, det 

innebär att du måste sköta din skola”. Han fortsätter med att tala om hur eleverna riskerar 

att få e-sporten borttagen ifall de inte klarar av skolan. Då blir åtgärden, som Patrik säger: 

“Att plocka bort det här, för att göra det dem egentligen ska göra, en yrkesutbildning”. 

Därmed, sett till elevers handlingshorisont påverkas de av vad skolorna har att erbjuda.  

 

SCCT 

Sett ur SCCT och kring teorins grunder så bygger dessa på en social inlärning och/eller 

social kognitivism. Grunden i SCCT, tillsammans med intressen, förmågor och 

värderingar skapar enligt SCCT, individens handlingsutrymme samt individens val. 
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Malin behandlade detta, när hon talade om att urvalet är självsorterande. “Jag tror att det 

är lite självsorterande” hon fortsätter att tala om hur eleverna vars föräldrar säger: “Nej” 

eller “Aldrig i livet” påverkar dessa elever till den punkt där Malin inte träffar dessa 

elever. Hon säger också: “Jag har gått förbi en mamma med sitt barn, och hon har sagt 

nej”. Malin fortsätter med att säga: “Är man i en sådan familjerelation tror jag att jag 

överhuvudtaget inte kommer i kontakt med det barnet”. 

 

Miljö och det handlingsutrymme eleverna har inför sitt val påverkas därmed. Just som 

Malin säger om hur självsorteringen till programmet sköts av den sociala och kulturella 

miljö de blivande eller potentiella eleverna kommer från. Samma programansvarig, Malin 

säger även i kontrast med detta, att hon även träffat stöttande föräldrar som yttrat sig 

positivt till utbildningen. Så här säger hon kring det: “Det finns absolut en grupp som 

säger: hade det här funnits när jag var i din ålder är det något jag hade valt att gå”. 

Därmed finns det kopplingar till denna teori från denna skola, då sett ur både negativa och 

positiva ordalag. De individer som stöter på en positiv respons har, sett ur teorin, ökat 

självförtroende och den individuella synen och målen. Men bemöts individen negativt, så 

får det motsatt effekt. Individer sätter då lägre mål och saknar tron på sig själv för att testa 

nya och utmanande saker och individens potentiella handlingshorisont minskar  

 

SCCT bygger även kring det som omgivningen talar om, detta sett från övrig personal på 

en del skolor som medverkat i studien. Viktor talar om hur andra lärare och skolpersonal 

talar om utbildningen. Han säger: “Vad är det här för lall?!”. Han menar att dem inte 

förstår hur seriöst detta är, utan att dem kommer med en helt annan syn efter det fått se 

verksamheten och fått förklarat för sig hur det är uppbyggt. Viktor säger att de har en 

annan inställning då och de andra lärarna uttrycker:“Jaha, är det så här organiserat? Jag 

trodde det var dricka jolt-cola nere i källaren”. Viktor avslutar med att säga: “Vissa 

kommer aldrig till den insikten tyvärr, lite trångsynt så där. Så det är typ den responsen 

man får lite grann från lärarsidan”. 

 

Patrik uttrycker att många är skeptiska till utbildningen, han säger så här: “Sedan finns det 

dem här som undrar vad är det för lekskola?”. Man han säger också att han stött på 

mycket positiv respons, framförallt från föräldrar till eleverna som började utbildningen. 

Så här återberättar han deras respons: “Gud vad kul”, han fortsätter med: “Både 

yrkesutbildning som jag vill att han ska ha. Och han får hålla på med det han tycker är 

det absolut roligaste, hålla på att spela spel men i ordnade former”. Detta är även något 
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Fan & Wolter (2014) förmedlar i sin artikel där de beskriver hur elever lär sig bättre ifall 

de har föräldrar som är involverade i dess skolgång. 

 

Det återfinns tydliga kopplingar till SCCT och vad omgivningen säger om utbildningen. 

Detta dels kopplat till skolan och den egna skolpersonalen, men även till omgivningen 

utanför skolmiljön.  

 

För att avsluta resultat och analysdelen, förmedlas det Viktor sade när vi frågade ifall han 

hade några konkreta argument för att motverka vad allmänheten säger: “Som jag sa innan, 

gemenskap. Att få folk att stråla samman och göra någonting produktivt, ha kul. Och det 

är det livet går ut på”. 

Diskussion och slutsatser 

I detta avsnitt har vi för avsikt att dra slutsatser baserat på tidigare forskning och den 

empiriska datainsamling som redovisats i studien. Slutsatsernas grund kommer ligga i det 

syfte och frågeställningar som sattes på arbetet och huruvida dessa besvarats. I detta 

avsnitt kommer vi även lägga fram argument som talar emot slutsatserna men även 

försvara arbetet. Till sist kommer vi lägga fram andra forskningsämnen relaterat till 

arbetet, som skulle kunna vara intressanta och av vikt. 

 

Arbetets grund ligger framförallt i de empiriska datainsamlingar som presenterats. Då 

detta är ett ämne som är väldigt nytt och oupptäckt så ligger forskningen efter. Men med 

det i åtanke ser vi tydligt, både likheter och olikheter mellan skolorna. Ser man till de 

teman som redovisats tidigare i arbetet och utgår från dessa, så kan man på så vis 

strukturera slutsatserna på ett bra sätt. 
 

 
 
Tema 1 – E-sporten – Etablering och utmaningar   
 
Detta handlade om e-sport, dels hur implementering på skolorna sett ut. Även hur den 

allmänna synen på e-sporten ter sig enligt informanterna. Som skribenter ser vi likheter 

mellan skolorna, sett till rekrytering av personal. Flertalet av informanterna berättar att det 

hade svårigheter med att hitta rätt personal. Detta påpekade framförallt Markus och Patrik. 

Där utbildningens start vilade på att de skulle finna rätt personal. 
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Malin talar om ett annat problem, hon säger att ett problem handlar om respekten för 

läraren. Den som ska lära ut behöver antingen själv ha spelat på en hög nivå, alternativt 

spelat med någon som i sin tur spelat på hög nivå.  

 

Här drar vi som skribenter en rak koppling till e-sporten som sport. Dels hur ny den är 

som sport, jämför med till exempel fotboll. Sedan hur mycket den vuxit de senaste åren. 

Detta medföljer en problematik med att finna, som våra informanter säger, rätt personal. 

Dels någon som faktiskt kan lära ut rent pedagogiskt, men som även kan påvisa kunskap i 

det spel som ska utföras på utbildningen. Där kan vi se stora svårigheter, som inom loppet 

av tio år kanske är totalt annorlunda. 

 

Vidare när vi som skribenter tittar på vilka spel som är relevanta för stunden, även vilka 

som eventuellt kommer vara relevanta inom en femårsperiod. Just på grund av en så 

snabbt växande marknad, gäller det att utbilda inom spel som man efter skolan eventuellt 

kan göra karriär inom. Detta är någonting som de flesta informanter tänkt på vid 

implementeringen av utbildningen. Som Jonas beskriver det handlar det om 

trovärdigheten i val av spel på utbildningen också, där de måste förutse vilka spel som 

kommer vara aktuella och relevanta efter fem år. 

 

Vidare kan man inte riktigt dra slutsatsen kring allmänhetens syn på e-sporten generellt 

eller utbildningen i synnerhet. En del arbete går till att dämpa omgivningens syn på 

utbildningen, där en förlegad syn alltjämt hänger kvar. Här talar Jonas om att det handlar 

mer om att försvara utbildningen, än att förklara. Även Markus påpekar om en förlegad 

syn. Han drar paralleller till hårdrocks-debatten som, enligt honom på gick under 80-talet. 

Att det var någonting farligt, någonting man bör passa sig för. I avsnittet bakgrund och 

tidigare forskning, återfinns det en artikel som talar om just detta. Hur datormagasin 

arbetade med att försvara den allmänna synen och åsikter kring människor som satt vid 

datorn. Liknande fördomar talar även Viktor om. Han berättar att han träffat folk som 

blivit överraskade hur organiserad utbildningen är, att folk hade en bild av att de bara satt i 

källaren och drack jolt-cola. Vi ser kopplingar till forskningen av Hedenus och Wikstrand, 

där de talar om att intressen och yrkesval påverkas av de stereotypa fördomar förknippat 

med utövningen. Detta ser vi som skribenter kan påverka inflytandet av e-sporten i skolan 

negativt. 
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Däremot finns det informanter som talar om att den allmänna synen är antingen positiv 

eller frågandes, som de uppfattar den. De talar om att människor i allmänhet är nyfikna, 

när det talas om e-sportsutbildningen. Därför kan vi som skribenter inte dra en slutsats 

kring huruvida allmänhetens syn faktiskt påverkar utbildningen eller ej. Däremot finns det 

forskning kring och karriärteorier som talar om den sociala påverkan, både i negativ och 

positiv bemärkelse kan ge påföljder.  

 

Efter intervjuerna med våra informanter får vi delade åsikter kring ämnet som redovisats i 

detta tema. Vi skribenter finner att vi intervjuat en bra mängd informanter och känner 

därför att vi kan dra de slutsatser vi gör. Då det inte finns så mycket forskning kring 

ämnet, eller att vi som skribenter inte utfört empirisk insamling från vad allmänheten 

säger kan vi inte helt och hållet dra slutsatsen att det påverkar utbildningen. 

 

Till sist i detta tema kan vi som skribenter dra slutsatsen att ifall svenska idrottsförbundet 

skulle ställa sig bakom e-sporten för att göra den till en legitimerad sport skulle det 

underlätta. Stig talar om detta, han säger att det skulle betyda jättemycket för utbildningen. 

Även Viktor talar om det. Han uttrycker att det är hans mål och han tänker att det även ska 

bli elevernas mål. Vi kan därmed dra slutsatsen att e-sporten absolut får ett enklare arbete 

vid etableringen, ifall den sett ur svenska idrottsförbundets sida är legitimerad. Då det kan 

utvecklas till en NIU och få en nationell rekrytering. 

 

Tema 2 – Målet – Väcka intresse och motivation 
 

Här behandlas vad målet med profileringen var och hur de talar om utbildningen på 

skolorna. Här kan vi dra slutsatsen att skolorna dels valt att starta utbildningen för att de 

såg ett utbud och en marknad för en etablering. Patrik talar om att få in elever som de 

annars inte skulle få. Markus talar om just att det såg en marknad och ett intresse för 

utbildningen, från eleverna. Erik talar om att hitta en utbildning som ligger i tiden, men 

helst i framtiden. 

 

Men en del av profileringen var även att öka motivationen hos eleverna. Där man på vissa 

skolor använt e-sport som ett incitament till att närvara mer i skolan, men även för att 

prestera bättre i skolan i allmänhet. Jonas talade om att de sett hur eleverna i denna 

utbildningen gått från lägst närvaro och lägst betyg till högst närvaro och högst betyg. 
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Vi kan dra slutsatsen att majoriteten av skolorna haft profileringen som en 

marknadsföring, för att locka till sig elever och få skolan att växa. Men att även använda 

utbildningen som en del i elevernas totala skolgång, för att använda utbildningen som en 

hävarm att höja både närvaron men även betygen i de övriga ämnena. Vi som skribenter 

kan eventuellt se en problematik med den empiriska datainsamlingen. Detta för att vi tror 

att man i ett intervjusammanhang kanske inte väljer att tala om att man använt det i 

marknadsföringssyfte i större grad, än det som framkommit. Vi tror att majoriteten av 

skolorna använt det som en del av att få dit elever. Med det sagt så tror vi även att de 

använt utbildningen för att höja motivationen, närvaron och betygen i de andra ämnena. 

Med detta kan vi inte dra en 100 procentig slutsats, då vi inte tagit del av data som säger 

detta. Men vi är av den uppfattningen. 

 

Tema 3 – Utvecklingen – Förutsättningar och framtidsutsikter    
 

Denna del handlade om utvecklingen, dels sett ur delen redovisad i bakgrunden, men även 

från den insamlade empirin. 

 

Slutsatser man kan dra, sett till etableringen och utvecklingen på skolorna är relativt 

tydliga. Uppstarten av utbildningen, har på majoriteten av skolorna varit problemfritt. 

Även utökningen är normalt sett inte ett problem. Man kan dra slutsatsen att e-

sportsutbildningen i skrivande stund inte är i närheten av att bli en NIU, men däremot ser 

framtiden ljus ut. Detta baserat på den växande marknaden som redovisats tidigare, men 

även baserat på den respons som presenterats i intervjuerna.  Vi som skribenter drar 

slutsatsen att e-sporten är så pass ny, att det därmed är problematiskt att dra någon ren 

slutsats hur utvecklingen skulle arta sig. Däremot ser vi, just baserat på utvecklingen de 

senaste åren att det är oundvikligt att tillökning av utbildningsmöjligheterna skulle utebli. 

Dels sett till geografiska position, men även i form av kvalitét och antal platser. 

 

Vi ser även utvecklingsmöjligheterna om man tittar på eventspåret. Detta är enligt oss, en 

marknad som även utvecklas. Där man också kan göra karriär och bli framgångsrik. Allt 

eftersom evenemangen blir fler och tittarsiffrorna blir större, så behövs det människor med 

kunskap och intresse att utveckla även den biten. Även här kommer föreningslivet och 

arbetet i organisationer in. Vi ser en absolut fördel med att eleverna tidigt får arbeta 

organisatoriskt, för att utvecklingen av e-sporten ska bli så bra som möjligt. Vi ser ingen 

direkt koppling till huruvida en implementering av e-sporten i andra ämnen skulle bidra 
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till ökat utveckling. Däremot ser vi hur Erik arbetar och hur det skulle kunna skapa 

fördelar. Att använda spelandet och inkorporera detta i andra ämnen, för att få en mer 

digital läroplats, som eventuellt skulle kunna ge en mer nyanserad undervisning. 

 

Men överlag blir det problematiskt att dra raka slutsatser i ämnet. Detta på grund av att vi 

som skribenter avsaknar mycket kunskap och insikt i hur marknaden utvecklas. Men även 

för att det är just framtiden som är i fokus. Vi baserar därmed slutsatserna i vad som 

presenterats i bakgrunden, men även i det som framförts av våra informanter. 

Tema 4 – Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar 
 

Detta tema redogör för studie- och yrkesvägledarens arbete, samt hur det är hela skolans 

ansvar att enligt GY (2011) skapa mervärde och kunskap för eleverna att ta med sig vidare 

efter skolgången. 

 

När vi startade denna forskning, hade vi förhoppningen att finna information eller 

forskning kring hur man som studie- och yrkesvägledare ska arbeta med e-sporten och 

utbildningen som ges på skolorna. Detta fann vi väldigt problematiskt, då den forskning vi 

fann inte var relevant till det ämne vi arbetade mot. Däremot fann vi forskning kring hur 

man som studie- och yrkesvägledare ska arbeta med elever och dess intressen. Här kan vi 

tillsammans med forskningen dra slutsatsen att det är problematiskt att vägleda elever mot 

just detta. Dels för att vägledare ska vara objektiva och neutrala i sitt vägledande, men 

även att man ska uppmuntra icke-traditionella yrkesval. Vi som skribenter ser detta som 

lite motsägelsefullt, att vägledning på ett eller annat sätt kommer gå emot någon av dessa 

riktlinjer. Vi ser däremot att studie- och yrkesvägledning bör arbeta mer kring 

könsfördelning i utbildningen. För att alla elever ska få samma chans bör hela skolan 

lägga ner arbete inom detta område.  

 

E-sport är idag ett tillval inom idrott och hälsa specialisering, där eleverna har ett fritt val 

att välja sin egen läroplan eller utgår från en redan satt läroplan så blir studie- och 

yrkesvägledarens roll svårdefinierad, då studie och yrkesvägledaren inte ska vägleda 

elever olika beroende på val.  

 

Vi kan däremot dra slutsatser rörande hur skolorna arbetar med läroplanen. Detta sett till 

att tillgodose elever kommunikativa och sociala kompetenser, att de arbetar mycket i 
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utbildningarna med respekt, samarbete och kommunikation. Detta ser vi som skribenter 

som en viktigt del, sett till vad eleverna bör få med sig efter avslutad skolgång. Utöver den 

biten där eleverna får utöva de praktiska momenten av spelandet och bli bättre där, så drar 

vi slutsatsen att man fokuserar mycket av lektionstiden på andra aspekter. 

 

Vi har även tagit del om information kring hur de arbetar med kost, sömn och hälsa inom 

utbildningen. Detta är saker som vi anser är viktiga för att man ska fungera och må bra, 

både på och utanför skolan. Samtliga skolor talar om vikten av hälsa, att man ser till att 

eleverna rör på sig. Detta anser vi är vitalt för all skolutbildning. 

 

Läsaren till denna studie kan tänkas anta att med tanke på att utbildningen bygger på ett 

arbete med datorer och internet att de tekniska utvecklingen i läroplanen följer samhällets 

utveckling. Vi drar slutsatsen efter vi gjort studiebesök och intervjuer, att utbildningen 

ligger i spetsen sett till den tekniska utvecklingen. 

 

I studien redovisas en skola som arbetar med entreprenöriella delen kopplat till e-sporten 

och GY (2011). Eriks skola är den enda som arbetar aktivt med att förankra de 

entreprenöriella delarna i e-sporten i form av evenemang och underhållning. Vi drar 

slutsatsen att de ligger i absolut framkant när det kommer till arbetet att förankra 

utbildningen enligt skolverkets läroplan. Då de ger eleverna en annan möjlighet med 

utbildningen, men då flertalet skolor talar om att utveckla föreningslivet samt 

organisationer så ser vi att de andra skolorna rör sig i samma riktning. 

 

Generellt drar vi slutsatsen att utbildningen utgör en väldigt stor del i det som ligger till 

grund i läroplanen. Vi ser absolut det som talar emot utbildningen i helhet, detta sett ur 

perspektivet framtida yrken. Att det dels inte är en legitimerad sport ännu, men också det 

faktum att det är en marknad som inte är så utforskad och man vet inte vad som kommer 

ske i framtiden. Vår totala åsikt och slutsats är att e-sportsutbildningen i det stora hela har 

stora byggstenar som är oerhört viktiga för framtidens elever. I och med att man utbildar 

dem i kunskap kring kost och hälsa samt har minst ett pass i veckan med ren fysisk 

aktivitet. Att man informerar och utbildar eleverna i samarbete, kommunikation, respekt 

och de entreprenöriella delarna. Slutsatsen är att denna utbildningen ligger i framkant när 

det kommer till förankring i skollagen men även i utvecklingen av samhället.  
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För att avsluta detta stycke, dras vi en koppling till studie- och yrkesvägledarens arbete. I 

och med att e-sportutbildningarna som ges på skolorna i dagsläget är en LIU och inte en 

NIU så har en studie- och yrkesvägledare ingen tydlig och faktiskt koppling till valen 

anser vi. 

 

Däremot kan vi som skribenter absolut dra en slutsats att om det skulle bli en NIU så 

skulle man som studie- och yrkesvägledare ha en större del i arbetet. Detta baserat på att 

nya arbetsuppgifter i form av antagning till utbildningen tillkommit, men även ett ökat 

tillflöde av elever. Därmed anser vi att vägledningssamtalen blivit fler och viktigare i och 

med att det blir riksintag och elever kan tillkomma från andra orter. I och med det tas 

större beslut och vikten av rätt val kan eventuellt ses som vikigare. Där tillkommer även 

arbetet att man som studie- och yrkesvägledare ska motivera och samtala med elever som 

ska balansera en elitsatsning och skolgång. 

 

För att avsluta arbetet vill vi knyta an till studie- och yrkesvägledningens vikt. Hur 

presumtiva samtal med elever som har för avsikt att eventuellt påbörja e-

sportsutbildningen fått information kring utbildningens upplägg och framtida 

arbetsmarknad. Även att man som studie- och yrkesvägledare bör arbeta mer med den 

rådande könsfördelningen för att på så sätt få en så jämnställd utbildning som möjligt. 

Därmed sagt att man bör ha könsfördelningen i åtanke, men att inte skapa påtvingade val. 

Detta för att studie- och yrkesvägledare ska arbeta objektivt och uppmuntrande. 

 

Därför anser vi att det hade varit intressant att ta del av en studie där man har fokuserat på 

genus. Hur den påverkar och hur man internt på skolorna arbetar med det. 
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Bilaga 1 
 

Här redovisas de första utkastet som användes till grund för intervjufrågorna till 

pilotintervjun.  

1. Vad är din yrkestitel? (valfri) 

2. Vad var målet med att starta en profilering inom e-sport? 

3. Hur kommer det sig att ni valde att implementera e-sport som en inriktning, vad 

hade ni för argument? 

4. Hur ser ni på framtiden för denna utbildningen? 

5. Hur ser ni på utvecklingsmöjligheterna inom e-sport på er skola? 

6. Hur är responsen från eleverna? 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguiden den baseras på de frågeställningar som återfinns i arbetet. Våra frågor 

grundar sig i vad målet med utbildningen har varit, hur det har mottagits och hur de ser till 

framtiden.  

 
1. Vad är din yrkestitel? (valfri).  

2. Vad var målet med att starta en profilering inom e-sport?  

3. Hur kommer det sig att ni valde att implementera e-sport som en inriktning, vad 

hade ni för argument?  

4. Hur ser ni på framtiden för denna utbildningen?  

5. Hur ser ni på utvecklingsmöjligheterna inom e-sport på er skola?  

6. Hur är responsen från eleverna?  

7. Skulle det underlätta för utbildningen med att ställa sig bakom svenska e-

sportförbundet för att göra e-sport till en legitimerad sport?  

8. Hur arbetar ni med att denna grupp följer riktlinjerna kring saker som fysisk 

aktivitet och andra rekommendationer som är en del inom gy11? 

9. Har ni stött på problematik från skolverket eller andra när ni argumenterat för att 

starta en inriktning med e-sport? 

10.  Hur har ni infört detta i er verksamhets läroplan?  

11. Har ni fört diskussion om implementeringen av e-sport med ansvariga huvudmän? 

Om ja, hur gick diskussionen?  

12. Hur är responsen bland föräldrarna? 

13.  Hur är responsen på skolan i helhet?  

14. E-sport är inte så respekterad i samhället just nu, hur ser ni som ansvariga för 

programmet kring det? 

 


