
E-sport i Rudersdal Kommune

En folder for dig, der vil bruge e-sport til dit 
pædagogiske arbejde, vil starte en forening 

eller lave e-sport for andre.
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E-sport er i rivende 
udvikling
Denne folder skal være en hjælp til alle med interesse for e-sport, der ønsker at 
benytte e-sport i sit pædagogiske arbejde, eller lave e-sport for andre i forenings- 
eller fritidsregi i Rudersdal Kommune.

E-sport er i rivende udvikling i det meste af verden. Med en global udbredelse og 
internationale turneringer med store pengepræmier har sporten på kort tid 
udviklet sig til at være en professionel sport, der giver mulighed for en levevej for 
de største talenter. 

Særligt Danmark udmærker sig som nation ved at have mange professionelle 
spillere, og betragtes som ét af verden absolut førende nationer inden for e-sport. 

Nationalt er der stor efterspørgsel og interesse for e-sport fra forskellige aktører. 
I foreningslivet har mange eksisterende idrætsforeninger taget det til sig og 
oprettet e-sportsafdelinger i deres foreninger, men der er også opstået nye ”rene” 
e-sportsforeninger. Private firmaer udbyder e-sport som fritidsaktivitet mod 
betaling. Nogle skoler udbyder e-sport som valgfag, og flere efterskoler slår sig 
op på at være særlige e-sportsefterskoler. Stort set alle ungdomsskoler arbejder i 
en eller anden form med e-sport.

I Rudersdal Kommune oplever vi en stigende interesse omkring e-sport fra bor-
gere og mellem kollegaer på fritids-, skole- og specialområdet og ønsker med 
denne folder, at sætte fokus på mulighederne i kommunen.
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HVAD ER E-SPORT?

E-sport er en forkortelse for elektronisk 
sport, og dækker over konkurrence i 
computerspil - også kaldet kompetitiv 
gaming. 

Der konkurreres i forskellige computer-
spil eller konsolspil, hvor omdrejnings-
punktet er, at man spiller for at vinde.  

E-sport er organiseret i Esport Danmark 
(www.esd.dk), der blev stiftet i 2007 og 
som er Danmarks officielle e-sports 
forbund.

I samarbejde med DGI, Ungdomsringen, 
Dansk Firmaidrætsforbund og med 
opbakning fra Center for Ludomani og 
Anti Doping Danmark, har Esport 
Danmark udviklet et samlet etisk kodeks 
for e-sporten i Danmark. 

HVORFOR DENNE FOLDER? 

Tilblivelsen af denne folder blev besluttet 
i marts 2019, da der blev afholdt et 
netværksmøde med repræsentanter fra 
forskellige del af Rudersdal Kommune.

I den forbindelse blev det tydeligt, at vi 
har et potentiale for at benytte den viden 
og de faciliteter som er til rådighed til at 
imødekomme en efterspørgsel. Men vi 
får også mulighed for at udvikle på de 
koblingspunkter, som kan være med til at 
skabe en udvikling af en ny aktivitet, der 
kan komme mange forskellige målgrup-
per til gode.

Fakta

E-sportsalliancens 
kodeks er en mærkningsordning, 
som aktører på området kan 
tilslutte sig.

Det skal hjælpe spillerne godt på 
vej ind i sporten, og fremmer 
fokus på sundhed og bevægelse, 
en sport uden snyd og 
stimulerende midler.

(Kodekset er på bagsiden af 
denne folder).

73% af alle 13-årige drenge 

spiller computer hver dag, og 

48% af alle 13-årige piger 

spiller computer hver dag. 

(Skoleundersøgelsen 2014).
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E-sport har trukket computerspillene og spilleren ud fra det mørke 
teenageværelse eller den skumle netcafé og ind i lyset til ergonomisk korrekte og 
velindrettede lyse lokaler, hvor der er fokus på at gøre spillerne dygtigere gennem 
undervisning, instruktion og træning fra uddannede instruktører.

I forhold til de kompetitive ”first person shooter”-spil, som har et voldeligt
udtryk, har der i mange år - særligt fra forældre - været en bekymring om 
hvorvidt brugen af disse spil potentielt kan skade deres børn.  
Der er ikke noget videnskabeligt belæg for at mene, at der er en sammenhæng 
mellem vold i computerspil og vold i virkeligheden. Dog peger nogle 
undersøgelser på, at kompetitive computerspil og særligt de spil, der er bygget op 
omkring belønninger og tilkøb, kan være stærkt vanedannende.

Ifølge Carsten Jessen, professor emeritus ved Center for Undervisningsudvikling 
og Digitale Medier ved Aarhus Universitet er der 4 gode grunde til at lade børn og 
unge spille computerspil.

Man udvikler sine sociale kompetencer
Online spil er vildt sociale og børnene vil det sociale i spillene. Carsten Jessen 
mener, at børn i dag uden for institution og skole i høj grad ofte er overladt til sig 
selv og der kan spillene være en måde, de får deres sociale kompetencer udviklet 
på.

Man lærer at kæmpe for tingene
Man lærer, når man spiller, at det kan betale sig at øve sig. At hvis man bare 
bliver ved, så kan det lykkes. På den måde kan computerspillene skabe fightere, 
der bliver ved til de mestrer en ny udfordring.

Man bliver omstillingsparat
Et nyt computerspil er et nyt system, man skal sætte sig ind i. Det skal man så 
gøre ved at afprøve og udforske, og det ved gamerne alt om. Der er konstant nye 
systemer, nye netværk, nye regler - og det lærer man at navigere i. Den 
kompetence som computerspil giver, er lige præcis en del af de kompetencer, 
som nutidens og fremtidens arbejdsmarked efterspørger.  

Hjælp er noget man selv finderHjælp er noget man selv finder
I forbindelse med at blive omstillingsparat kræver spillene også, at man selv kan 
finde den rigtige hjælp. Børnene må ofte kaste sig ud i at finde den rigtige viden 
hos andre gamere online. Det giver et bredt netværk, som man kan søge hjælp 
hos, i stedet for passivt at vente på, at hjælpen kommer til en.

ER E-SPORT OVERHOVEDET SUNDT? 
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Én ting er fritids-gameren og den professionelle gamer, men e-sport har et 
potentiale for at være et middel til både at understøtte undervisning i folkesko-
len, og i særdeleshed det specialiserede område har rigtig gode erfaringer med 
at integrere e-sport i de pædagogiske tilbud (autismespektrumforstyrrelser). 

E-sport giver børn og unge med særlige forudsætninger mulighed for at træne 
sociale færdigheder igennem en fælles interesse for computerspil. Øjenkontakt 
er ikke en nødvendighed og derved bliver det nemmere at kommunikere med 
hinanden. 

De oplever sig at være en del af et hold, og da lederrollen i spillene ofte går på 
tur, lærer de, at deres mening har en betydning og gør en positiv forskel for 
fællesskabet. 

E-SPORT ER RELEVANT FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE  
FORUDSÆTNINGER.

 
E-SPORT ER RELEVANT I UNDERVISNINGSØJEMED.

E-sporten åbner op for nye muligheder for at styrke interessen blandt unge for 
at tage en uddannelse inden for teknologi og IT og for virksomheder, som 
gerne vil rekruttere kvalificeret arbejdskraft med digitale kompetencer. 

Danske virksomheder oplever i stigende grad udfordringer med at rekruttere 
IT-specialister og arbejdskraft med stærke digitale og tekniske kompetencer. 
Kulturministeriet skønner at frem mod 2030, kommer der til at mangle 
19.000 specialister inden for IT. 
 
Flere virksomheder og organisationer er allerede med succes begyndt at 
bruge e-sport-events til at oplyse yngre målgrupper om job og 
karrieremuligheder. 
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VI VIL GERNE STARTE EN E-SPORTSFORENING ELLER LAVE E-SPORT I 
VORES FORENING.

Det lyder som en god ide, og det vil vi gerne snakke med jer om.
 
Kontakt Bo Eriksen på boe@rudersdal.dk, 72 68 56 17 eller 
Mikkel Brilner fra DGI Nordsjælland mikkel.brilner.lund@dgi.dk, 29 86 37 09.
 

HVOR I RUDERSDAL KOMMUNE KAN JEG LAVE E-SPORT NU? 
Ung i Rudersdal har tre ungemiljøer i Rudersdal Kommune: Fløjen i Birkerød, 
Villaen i Holte og Gården i Nærum, der hver har 10 fuldt udstyrede spillestationer 
(gamerstol, gamermus og gamertastatur, 45x90 cm musemåtte gamerheadset, 
gamerskærm- og computer).

Følgende spil er installeret på maskinerne: CS:GO, League of Legends og 
Fortnite. Andre spil kan installeres efter aftale. 

Kan vi bare bruge lokalerne?
Folkeskoler og offentlige institutioner i Rudersdal Kommune har mulighed for 
gratis at låne e-sport lokaler i det lokale ungemiljø til undervisningsbrug.  
Se mere på https://www.skoletjenesten.dk/tilbud/e-sport 

Ung i Rudersdal indgår gerne i dialog med andre hvis du/I gerne vil lave 
organiseret e-sport i en forening eller lave et fællesskab omkring e-sport i 
Rudersdal Kommune.

Hvem skal jeg tage fat i?
For mere information og aftaler kontakt Ung i Rudersdal: 
Rasmus Lind Jensen, RAJE@rudersdal.dk, 72 68 59 05.    

Hvem kan undervise?
Ungemiljøerne danner også rammer for Ung i Rudersdals fritidsundervisning, 
herunder undervisning i e-sport og medier. Der er muligt at tilkøbe en underviser 
i e-sport og medier, hvis det ønskes. 

E-sport Danmark tilbyder rådgivning til skoler, der gerne vil lære mere om 
e-sport. Kontakt på mail: info@esd.dk.
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HVOR KAN JEG SPILLE?

E-Sportligaen er et oplagt sted at starte med at spille imod andre.
E-Sportligaen er et samarbejde mellem YouSee, eSport Danmark, DGI, 
Ungdomsringen og Dansk Firmaidrætsforbund. 
https://esportligaen.dk/

Der findes ligaer for forskellige målgrupper:
YouSee Kollega-ligaen (for arbejdspladser)
YouSee DGI-Ligaen (for foreninger som er medlem af DGI)
YouSee ESD-Ligaen (for alle)
YouSee Studie-ligaen (for uddannelsessteder)
YouSee Skole-ligaen (for efterskoler og ungdomsskoler)
YouSee Ung-Ligaen (for fritid- og ungdomsklubber samt ungdomsskoler, der er 
medlem af Ungdomsringen)
Yousee Åben-liga (kun fortnite)

Se mere på https://esportligaen.dk/faq.html

 Denne folder er lavet af Kultur, Rudersdal Kommune. Email: Kultur@rudersdal.dk

KAN JEG LAVE ET E-SPORT ELLER LAN-ARRANGEMENT I KOMMUNEN?

Ja, kontakt Idrætsområdet (Claus Madsen, CLMA@rudersdal.dk)  eller 
Ung i Rudersdal (Rasmus Lind Jensen, RAJE@rudersdal.dk

KAN JEG BLIVE KLOGERE PÅ E-SPORT?

Du kan tage på trænerkursus.
E-sport Danmark, DGI, Dansk Firmaidrætsforbund og Ungdomsringen, har 
sammen lavet en officiel grunduddannelse som e-sport-træner eller 
hjælpetræner. 
 
https://www.dgi.dk/esport/esport/arrangementer/traenerkurser-og-uddannelser

Du kan læse om de forskningsprojekter der er i gang lige nu.
Et større projekt i KMD i 2019-2020 vil med baggrund i viden fra tidligere dansk og 
international forskning, forske i brug og design af spil som et middel til at udvikle 
elevers 21st century skills. 

KMD og en gruppe forskere fra bl.a. Aarhus og Aalborg Universitet er i 
samarbejde med private virksomheder som KMD og CLIO Online netop gået i 
gang med første fase af projektet ”Spilbaseret læring i det 21. århundrede.”

https://www.kmd.dk/indsigter/computerspil-og-skoleelever

Derudover har en masteropgave fra Aalborg Universitet i integration af 
informations- og kommunikationsteknologi (ikt) i læreprocesser påvist, at der 
findes belæg for, at e-sport kan udvikle og fremme det 21. århundredes 
kompetencer, da e-sporterne anvender alle fire kompetencer, når de spiller og 
arbejder med deres spil uden for selve spillet.

https://projekter.aau.dk/projekter/files/259738450/eSport_som_laringsarena.pdf
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