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eSport er opskriften på succes 
 

Hvad er opskriften på at få seks unge fyre med autisme eller 
autismespektrumforstyrrelser til at møde op til tiden og glæde 
sig til samvær med kammeraterne? eSport er det enkle svar! 

Selvom eSportsholdet på Sputnik STU 
kun er få uger gammelt, er man 
allerede klar til at kalde projektet en 
stor succes. Nu er ambitionen at 
udbrede det endnu mere, så skolen 
efter sommerferien kan starte en reel 
eSportslinje op. 
”Lige nu er det et enkelt hold – men 
vores elever står i kø for at være med, 
så vi satser på at udvide til en E-
sportslinje. Vi skal have 12 elever på 
en linje, men vi så gerne mange flere,” 

lyder det fra underviser og hjernen bag 
holdet Hans Martin Hansgaard. 
Tanken bag holdet er egentlig så 
oplagt, at det er underligt, at der ikke 
er nogen, der har gjort det før, siger 
Hans Martin Hansgaard, i rimelig 
sikker forvisning om, at Sputnik STUs 

hold er det første for unge med særlige 
behov. 
”Mange af de unger er jo meget 
interesserede i – og meget dygtige til - 
computerspil, men spiller på egen 
hånd derhjemme på værelset eller 
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online. Nu er de nød til at kombinere 
deres interesse med noget, der falder 
dem lidt sværere, nemlig at indgå i 
forpligtende relationer med hinanden,” 
forklarer underviseren. 
 
Fra ensom aktivitet til hold aktivitet 
Og det virker! De unge oplever sig 
som en del af et fællesskab, har 
succesoplevelser og bliver værdsat af 
de øvrige på holdet. For personalet på 
Sputnik STU er det i sig selv en stor 
gevinst ved aktiviteten.  
”De meget stille er begyndt at 
kommunikere med de andre, og det er 
jo en kæmpe succes, at en ensom 
aktivitet, er blevet til en holdaktivitet,” 
påpeger Hans Martin Hansgaard. 
For selvom holdet allerede er i fuld 
gang med at turnere, er det ikke en 
fremtid som professionelle gamere, 
der er det endelig mål. Tværtimod er 
det alt, der ligger rundt om 
computerspillet, der er det virkelig 
værdifulde. 
Det at engagere sig i holdet og være 
del af en gruppesammenhæng med 
fælles interesser, er det 
altoverskyggende. Samtidig kan 
Sputniks elever pludselig være med i 
et ordinært univers og  

konkurrere på lige fod. De andres 
kompetencer og talent opgøres i rang, 
og det gør det enkelt og 
gennemskueligt  
for STU eleverne at vurdere sig selv i 
forhold til andre. 
Der har da heller ikke været nogle sure 
miner, når eleverne har tabt dueller til 
højere rangerende hold. 
 
Flere spil – flere fag 
Lige nu fylder eSportsholdet seks timer 
om ugen, og eleverne er stadig en del 
af den boglige undervisning. Derfor er 
man også nød til at begrænse sig til et 
enkelt spil, og her er valget faldet på 
det populære Counter Strike. 
”Vi spiller Counter Strike, fordi det er 
det, der er mest fokus på i Danmark, 
og hvor vi klarer os godt. Men på sigt 
vil vi gerne udvide med flere fag, 
sådan at hvert spil repræsenterer et 
fag,” fortæller Hans Martin Hansgaard. 
Man forestiller sig måske, at et rum 
hvor seks drenge sidder i timevis og 
spiller computerspil ville være ved at 
flyde over med tomme colaflasker og 
poser af chips. Men eSportsholdets 
rum er blottet for tomme kalorier og 
kunstige stimulanser. Og det er helt 
bevidst, understreger Hans Martin 
Hansgaard. Holdet dyrker også fysisk 
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sport sammen for at blive endnu bedre 
rystet sammen. 
”Det er en del af eSport, at vi skal 
dyrke motion for at komme fra 
computeren. Man styrker sig også som 
hold. Det giver også en bedre 
koncentrationsevne, hvis man er i god 
fysisk form,” uddyber underviseren. 
Tiltaget er blevet rigtig godt modtaget 
fra både vejledere og forældre. De 
personlige og sociale erfaringer og 
kompetencer, eSportsholdet kan 
bruges til at opbygge har været 
nemme at få øje på. Og så er tiden 
bare helt rigtig nu, mener Hans Martin 
Hansgaard.  
 
En faglig fremtid 
En af eleverne på holdet er 18-årige 
Jacob Grandt. Jacob startede STU i 
sommeren 2016, og da han hørte om 
det nye hold, sprang han på med det 
samme. 
”Da jeg hørte om det, tænkte jeg, at 
det gad jeg godt,” fortæller han. 
”Counter Strike er et fedt spil, som jeg 
spillede i forvejen. Der er meget taktik, 
og der sker mange ting. Man skal 
være på hele tiden og tænke hurtigt.” 
Jacob er altså en typisk 
computerspilsentusiast.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Men også han har allerede fået øjnene 
op for de sociale og personlige 
muligheder – for slet ikke at nævne de 
faglige: 
”Det er fedt at være en del af et hold. 
Vi sidder og snakker sammen om 
taktik og øver os. Det er hårdt at holde 
op med at spille for vi kunne sagtens 
sidde her døgnet rundt. Jeg har ikke 
haft en eneste dag, hvor jeg ikke har 
været her. Og samtidig lærer vi også 
en masse engelsk, for vi taler meget 
sammen på engelsk, når vi spiller.” 
En fremtid som professionel lyder 
tillokkende, men den 18-årige ved 
godt, at det kun er et fåtal som klarer 
sig så langt. Men der bliver alligevel 
lagt planer for fremtiden. 10. Klasse og 
HF skulle gerne være på menuen, når 
STU’en er vel overstået. Måske endda 
en HF med eSport på skemaet? 


