
Högt söktryck på nya dataspelsutbildningen 

Sveriges nyaste dataspelsutbildning i Linköping fick in fler än dubbelt så många ansökningar som det finns tillgängliga platser.
Totalt kom det in 42 ansökningar till de 18 platserna. Det är Valla folkhögskola som tillsammans med spelcommunityt East
Sweden Game har skapat utbildningen som skapar ett så stort intresse. Ansökningarna speglar en mångfald och bredd hos de
kommande studenterna. 

Nu ska utbildningsledarna genomföra intervjuer för att sen tilldela platserna. 

— Det är jätteroligt att utbildningen lockade så många, trots att den är helt ny. Det är också roligt att det är så blandad grupp som
har sökt, med allt från 19-åringar till 40-åringar. Majoriteten är dock runt 25 år. Det blir en dynamisk och spännande klass som
kommer ha givande diskussioner utifrån sina olika referensramar, säger Carola Råström, rektor på Valla folkhögskola.

— Vi är fantastiskt glada över mottagandet och ser med förväntan fram emot att driva utbildningen tillsammans med Valla
Folkhögskola i höst. Vår ambition var att utbildningen skulle välkomna alla, utan krav på förkunskaper och krav – och det är roligt
att det verkligen speglar de som har sökt. Vissa har högskolekurser eller gymnasieexamen i området, medan andra har skaffat sig
riktigt bra kunskap och erfarenhet på fritiden, berättar Tomas Ahlström, initiativtagare till, och projektledare för, East Sweden
Game.

En användbar utbildning 

Utbildningen börjar den 24 augusti och då kommer studenterna att lära sig utveckla dataspel och digitala upplevelser. Användningen av spel
har gått från att främst vara kopplat till underhållning, till att idag användas inom allt från medicin, utbildning, hälsa och flyg, till AI och
visualisering. Dataspelsutbildningen kommer att förbereda studenterna för att jobba inom en mängd arbetsområden och yrkeskategorier.

— Dataspel bygger på många olika typer av teknik och uttryck och en spelutvecklare blir intressant för många branscher, även
utanför den kraftigt växande spelindustrin. Jag ser den här utbildningen som en möjlighet för kreativa individer att kunna följa sina
drömmar, säger Alexander Milton, affärscoach på East Sweden Game och rådgivare till Valla Game Education.

Jobba regionalt, nationellt eller internationellt

Spelbranschen befinner sig i en stark tillväxt och behovet av personer med specialistkunskaper inom spelutveckling är stort. För den som
utbildar sig inom dataspelsutveckling finns det stora möjligheter både på den nationella och internationella marknaden. 

I Linköping och Östergötland är studenterna i gott sällskap och har flera karriärmöjligheter. Här finns communityt East Sweden Game, som
också har kontorshotell för spelutvecklare och spelstudios i den kreativa stadsdelen Ebbepark, och även stora arbetsplatser och miljöer,
såsom Linköpings och Norrköpings Science Parks, Saab, Linköpings universitet, Visualiseringscenter, och många fler.

För mer information vänligen kontakta

Tomas Ahlström, projektledare East Sweden Game
Tel: 0793-342 500
E-post: tomas@eastswedengame.se

Carola Råström, rektor Valla folkhögskola
Tel: 0706–495 581
E-post: cr@valla.fhsk.se

East Sweden Game är en community och co-workingspace beläget i Ebbepark i Linköping, med Sankt kors som huvudpartner
och initiativtagare. Här samlas entreprenörer, spelutvecklare och digitala kreatörer inom dataspel och digitala upplevelser för
att arbeta, utveckla och innovera.


