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1. Bakgrund 

Jag har valt att fokusera på hur schack kan fungera som pedagogiskt verktyg och gemensamt 

språk samt vilka sociala vinster det kan ge för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar 

boende på en institution, ett HVB-hem eller PUT-boende som det kan kallas. Tanken föddes 

efter att jag tagit del av kurslitteraturen och då främst Lars Holmstrands ”Schack i skolan – en 

liten forskningsöversikt” (2011) samt en vetenskaplig undersökning av ett projekt, gjord av 

Forrest m.fl. (2005), i Skottland där man arbetat med schack i skolor i ett område i Aberdeen 

där det finns social utsatthet som arbetslöshet och andra problem.  

För att återgå till Holmstrands forskningsöversikt så skriver han om hur barn som annars 

uppträder lite oroligt och uppfattas som stökiga upplevs fokuserade och koncentrerade via 

schackspelande och detta bestämde vi för att undersöka närmare på vårt valda boende, HVB 

Donau i Mölndal. Vidare skriver Holmstrand om övriga positiva effekter av schack i skolan 

och påpekar en social potential som schack kan ha där han menar att schack kan användas för 

att skapa ett socialt kapital i underprivilegierade områden och då för barn och ungdomar som 

inte är gynnade. Via schack visar forskning att schack kan hjälpa till att bygga upp ett socialt 

nätverk och genom att ha schack i fokus kan man mötas på ett trevligt sätt vilket bidrar till 

integration och inkludering. Holmstrand skriver även om hur schack i skolan i Danmark har 

visat sig ha positiva effekter som ett slags förebyggande specialpedagogik och samma sak har 

visat sig i ett pilotprojekt i Hallands län. Samtliga pedagoger som varit inblandade i schack i 

skolan kunde förutom märkta positiva intellektuella effekter även se sociala vinster hos de 

elever som var med i projektet. Avslutningsvis skriver Holmstrand att schack utöver personlig 

utveckling av olika individuella förmågor även bidrar till att träna den sociala förmågan.      

(L. Holmstrand, 2011) 

Min nyfikenhet väcktes som sagt då jag läst denna forskningsöversikt och trots att de barn och 

ungdomar jag hade tänkt för vårt projekt inte fanns i direkt skolmiljö utan på institution 

bedömde jag att genomföra vårt projekt ändå. Den institution jag valde heter HVB Donau och 

är ett HVB-hem eller PUT-boende för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar med 

permanent uppehållstillstånd i åldrarna 14-18 år. Under projekttiden har det varit full 

beläggning vilket innebär 6 boende och enbart killar. Dessa ungdomar går i skolan under 

dagtid och boendet skall fungera som en så hemlik miljö som möjligt för dem. På boendet 

arbetar och finns personal tillgänglig och delaktig under dygnets samtliga timmar med 

uppbackning av både samordnare och föreståndare dagtid. Ungdomarna har egna låsbara rum 

och på boendet finns gemensamt kök samt övriga gemensamhetslokaler. Personal har eget 

kontor med sovrum. 

För att återgå till kurslitteraturen så väckte även Forrest m.fl. mitt intresse med den 

vetenskapliga undersökning de gjort på en skola i Aberdeen. I sitt arbete har de fokuserat på 

socialt kapital hos elever och hur detta kan byggas upp med hjälp av schack. De belyser hur 

nätverk mellan olika grupper och individer kan bildas och hur de tillsammans kan skapa en 

kultur inom en homogen grupp. I sin undersökning ser de både klassrummet som 

vardagsrummet som en miljö där detta sker och det passar då bra att använda ett HVB som en 

jämförelse med denna text eftersom de skriver att de ser den ”schack-spelande” familjen som 

en enhet och grund i deras arbete. De skriver om hur de schackspelande eleverna kunda 

använda denna miljö för att bygga socalt kapital i form av att nya vänskaper och relationer. 

Ytterligare kunde de se hur schack skapade ett ökat känslomässigt självförtroende hos 



eleverna då de fick lära sig att både lära sig handskas med vinster och förluster. En ytterligare 

sak de märkte var att relationerna mellan lärare, föräldrar och elever blev bättre då de lärde sig 

schack tillsammans vilket blev en viktig källa för att skapa socialt kapital genom detta 

nätverk. Schack så som de har belyst i deras forskning gör att du växer som människa och 

detta genom ett utökat kulturellet och socialt kapital. (Forrest m.fl, 2005) 

Jag tycker mig kunna känna igen mycket av den beskrivning av miljö som Forrest m.fl. 

beskriver vilket, tillsammans med bl.a. Holmstrands forskningsöversikt, gör att jag valde 

fokus för mitt projekt ”Schack som ett gemensamt språk”. 

 

2. Syfte med studien, frågeställningar,  metod och teori 

Syftet med min studie och mitt projekt var att utforska hur det med hjälp av schack som 

pedagogiskt verktyg och ”gemensamt språk” går att skapa en miljö och ett sammanhang där 

gemenskap, trygghet och meningsfullhet uppnår och upplevs mer än utöver en ”vanlig” 

vardag utan detta. Målgruppen för projektet är de ovan nämnda ungdomar som är boende på 

HVB Donau samt de pedagoger som arbetar med dem på boendet. Genom att instruera och 

engagera pedagogerna som arbetar nära målgruppen om schack och att lära ut detta skulle jag 

utforska hur detta avspeglade sig på målgruppen utifrån vad jag ovan nämnt. Målgruppen har 

brister i det verbala svenska språket och visar många gånger att de känner sig osäkra och 

otrygga med det. Då målgruppen på boendet består av sex olika individer med enda 

gemensamma nämnare att de kom till Sverige som asylsökande ensamma barn så är det en 

splittrad heterogen grupp. Det kan även finnas de i gruppen som lider av PTSD 

(posttraumatisk stressyndrom) eller annan psykoscial problematik till följd av tidigare 

upplevelser och detta kan ge sig uttryck på olika sätt i boendet. Syftet var här att se om schack 

som pedagogiskt verktyg kunde hjälpa individen att ”bryta mönstret” och på något sätt skapa 

lugn och ro, harmoni, i den unges annars så stressfyllda och psykosocialt problematiska 

situation. Jag vill även utforska om personal genom gemensamma dagar och kvällar med 

schack i fokus kunde skapa en homogen och inkluderande grupp med en känsla av till- och 

samhörighet. Frågor som jag försökt belysa och finna svar på är: 

 

 Vilken betydelse har schackspelandet för att bidra till en känsla av samhörighet och 

inkluderande? 

 Kan schack vara en hjälp att bryta destruktiva mönster och skapa harmoni i en stressad 

och psykosocialt problematisk situation? 

 Kan schack skapa en känsla av sammanhang där vi har ett gemensamt språk som alla 

känner sig trygga med? 

 

Jag har valt en kvalitativ metod för min undersökning vilket innebär att jag själv och med 

hjälp av personal kommer att befinna mig/oss i den sociala verklighet och att vår insamling av 

data samt analyserandet av den sker i en samverkan under tidens gång. Vår och min data i 

undersökningen kommer från såväl människors handlingar som dessa handlingars innebörder. 

(Nationalencyklopedin) 



Teori som jag valt till min undersökning är grundad av Aaron Antonovsky och kallas 

KASAM (känsla av sammanhang). Anledningen till att jag valt denna teori är att den bygger 

på tre centrala komponenter, vilka är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, där 

begriplighet innefattar upplevelser som är förnuftsmässigt gripbara, som exempel hur 

information och händelse är ordnad, strukturerad, sammanhängande och tydlig. Antonovsky 

använder sig av uttrycket stimuli, vilket är viktigt i hans teori, och med det menas de faktorer 

som påverkar oss, yttre och inre sinnesintryck av den information som vi hela tiden bearbetar. 

Då begriplighet enligt Antonovsky är grunden för hur vi människor fungerar i olika 

sammanhang är det viktigt att vi upplever detta på ett adekvat och rationellt sätt med hjälp av 

våra tankar, känslor, drifter och språk m.m. Den andra komponenten är hanterbarhet och det 

begreppet handlar om hur man upplever att man har verktyg, resurser, att kunna hantera olika 

situationer i vardagen med tanke på det vi nämnt tidigare under begriplighet. Detta handlar 

om hur man skall bete sig och agera i olika situationer, både verbalt och fysiskt. Den tredje 

komponenten är meningsfullhet och den handlar om att vara delaktigt i de dagliga processer 

som skapar ens vardag. Meningsfullhet enligt KASAM handlar om hur man upplever att livet 

har en känslomässig innebörd och att de krav och utmaningar man möter i livet är värda att 

engagera och investera i. Antonovsky betonar språkets betydelse för att uppleva 

meningsfullhet vilket är en intressant aspekt i vårt projekt. (A. Antonovsky, 2005) 

Författarna Björn Nilsson och Ann-Karin Waldemarson belyser även de språkets betydelse för 

meningsfullhet och hur språket påverkar vår självbild och identitet då språket kan ses som en 

bärare av olika normer, värderingar och kultur. Genom språket och identiteten skapar vi 

meningsfullhet i de olika sammanhang vi befinner oss i. Vi sätter ord på vår miljö och 

situation. (B. Nilsson & A-K. Waldemarson, 2007) 

Att ha en hög KASAM bidrar till att uppleva en stabil identitet vilket innebär att individen 

upplever en stark känsla av sammanhang med ovanstående komponenter, begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Till hjälp att uppnå detta behövs språket. 

 

3. Redovisning av resultatet 

Efter det första kurs- och introduktionstillfället i Malmö bestod den närmsta tiden av att läsa 

och fördjupa sig i kurslitteraturen. Detta för att hitta en infallsvinkel för kommande projekt. I 

början av mars månad fick jag samt personal på boendet möjlighet att få en dags 

schackinstruktion och utbildning av Jesper Hall och till det tillfället hade vi beställt ett 

startpaket med nödvändigt schackmaterial av Sveriges Schackförbund. Efter denna dag var vi 

samtliga ”taggade” att sätta igång med projektet att introducera schack som ett pedagogiskt 

verktyg i vår verksamhet, schack som ett gemensamt språk. 

I praktiken innebar detta att vi, personal, på HVB Donau uppmuntrade de boende till att spela 

både med varandra och tillsammans med personal. De visde sig att flertalet av de boende, med 

olika etniska ursprung från Afghanistan, Jemen och Somalia, var bekanta med schack från 

deras hemländer. Vissa hade spelat medans andra inte hade praktisk erfarenhet av det. 

Personal fanns med och var hela tiden behjälpliga att instruera och hjälpa dem förstå och 

utveckla stt spelande. För de i personalen som inte hade förkunskaper blev detta bra tillfällen 

då vi tillsammans lärde oss schack. En strategi för att ”locka” ungdomarna att spela var att 

alltid ha schackbräde med pjäser framme och lätt tillgängligt. Det blev en lyckad start på vårt 



schackspelande på boendet och detta både på ungdomarnas egna initiativ men också med 

hjälp av personals motivation och påverkan så schack spelandes i mer eller mindre ordnade 

former dagligen på boende från början av mars och fortgår i skrivande stund i maj. Under 

denna tid har en schackturnering anordnas på boendet med samtliga ungdomar och personal 

medverkande vilket var mycket uppskattat. Nästa steg nu är att utmana något annat boende i 

närheten och detta främst internt även om planer finns att även söka sig mot externa HVB och 

institutioner. De boende samt personal på HVB Donau har fått ett stort intresse för schack och 

dess positiva effekter på dem och de säger sig gärna ta på sig rollen som ”schackpionjärer” 

och villiga att sprida schack till andra. 

För att återgå till mer konkret och påvisade resultat av vårt projekt så har vi under dessa cirka 

två månader som arbetet med schack på boendet fortlöpt sett och observerat ett antal positiva 

effekter och detta både hos individen som kollektivet, gruppen, inklusive personal. 

Vi märkte hur vardagen för de boende ungdomarna förändrades i och med att vi lyfte in 

schackspelande in i verksamheten. Innan var det en rätt så splittrad grupp där vi upplevde att 

det inte fanns några gemensamma uttalade intressen. Någon var på sitt rum, någon spelade tv-

spel, någon tittade på tv, någon surfatde på dator och internet medans någon var ute m.m. 

Genom schacket skapades en arena med ett gemensamt intresse där alla var engagerade och 

positivt inställda. Tv-spel, tv-tittande och internet m.m. valdes bort till förmån för schack och 

på så sätt valde de hellre en gemenskap och tillhörighet i en social grupp istället för olika 

isolerade aktiviteter på tu man hand. Tillsammans hade de nu ett intresse att diskutera och 

egna förmågor att utveckla och följa upp. Mycket positivt var också att personal på boendet i 

allra högsta grad var inblandade och engagerade i schackspelandet vilket bidrog till att vi-och-

dem-känslan suddades ut om de hade funnits någon grad av en sådan. I schacket möttes vi alla 

på samma villkor och nivå. 

Som jag skrivit under ovanstående punkt angående teori m.m. så är språket en viktig del i hur 

vi upplever vårt sammanhang och ett positivt resultat av schackspelande på vårt boende var 

att vi såg hur de killar som annars är tysta och upplevs osäkra nu ville och kunde vara med. 

Genom schacket kunde alla boende och personal umgås och interagera med varandra utan 

tanke på svenska språket och osäkerhet i att göra sig förstådd eller bli missförstådd. I gruppen 

blev schacket blev då som ett gemensamt språk som bidrog till inkluderande vilket var en sak 

som vi ville undersöka. 

På individuell nivå såg vi även där ett antal positiva resultat och det som är mest 

anmärkningsvärt är den ungdomen som personal och de andra har haft svårt att få kontakt 

med. Han har upplevts som introvert och vi har inte kunnat komma underfund med vad det 

kan bero på och ej heller vad vi kan använda för verktyg för att få honom att öppna sig. Han 

höll sig för sig själv och isolerade sig själv genom att vara på sitt rum. Genom schacket 

”lockade” vi honom att komma ut ur sitt rum och iin i gemenskapen. Till en början räckte det 

med att personal, kontaktperson, spelade med honom men senare bjöd andra boende in honom 

till spel samt att han själv uppmanade till det. Efter två månader har han brutit sin isolering 

och är mer i våra gemensamhetsutrymmen och då ofta i samband med schackspelande. Vi 

upplever det som att han finner en trygghet i schacket och att detta har uppmuntrat honom att 

bryta det tidigare mönstret. 

Mitt projekt har varit lyckat då samtliga boende samt personal har ställt sig positiva till schack 

och här nedan följer ytterligare positiva resultat som vi har lagt märke till. 



Överlag så har vi under dessa två månader som projektet har fortlöpt upplevt en ökad 

gemenskap och samhörighet på boendet. Ungdomarna upplever vi har fått ett ökat 

självförtroende, en bättre självkänsla, i och med att de har börjat att interagera med varandra i 

större utsträckning och då med schack som gemensam nämnare. Vi har också märkt att de 

boende har fått en annan respekt för varandra under denna tiden och att de behandlar varandra 

med mer visat ödmjukhet och förståelse. Kort och gott så har samtliga blivit vänner vilket har 

varit kul och skönt att se. Oavsett vinst eller förlust och att de har varit motståndare i partiet så 

upllever vi att de via schackspelandet ser sig som ett lag, ett team. Och kanske är det därför de 

vill utmana andra institutioner med andra boende? De kanske ser schacket som ett sätt att 

skaffa vänner och kontakter vilket då gör schackspelets sociala vinster väldigt konkreta och 

viktiga i dessa ensamkommande ungdomars liv. 

Positiva resultat och vinster för personal är att de genom schacket har hittat en väg att nå de 

boende som de annars kanske har haft svårt att nå, som exemplet ovan. Oftast finns 

språkförbistringar som ställer till det i interaktionen mellan kontaktperson och ungdom men 

genom att mötas över ett parti schack behövs inte det talade språket alla gånger och detta är en 

alltid en bra början att kunna mötas på lika villkor. Detta har personal erfarit under detta 

projekt. 

 

4. Diskussion och slutsatser 

Jag skall här försöka att återknyta till den tidigare lästa och redovisade kurslitteraturens 

forskningar, teori samt upplevda resultat av projektet och för att börja i rätt ände så skriver 

Holmstrand i sin forskningsöversikt om att det påvisas att schack kan hjälpa till att bygga upp 

ett socialt kapital och nätverk genom att man genom att ha schack i fokus kan mötas på ett 

trevligt sätt vilket bidrar till integration och inkludering. Detta har vi kunnat se och utläsa i 

vårt projektarbete med de boende ungdomarna och vi tycker oss här kunna få ett positivt svar 

på en av våra frågeställningar om vilken betydelse schackspelandet har för att bidra till en 

känsla av gruppsamhörighet och inkluderande.  

Ett talande exempel är den kille som isolerade sig på boende och som personalen hade svårt 

att nå. Vi schackspelande blev han inkluderad i gruppen och fick vara med och uppleva den 

gemenskap och samhörighet som följer med det. Även kontakten med personal blev bättre då 

de kunde spela schack tillsammans och på detta sätt använda pedagogikens verktyg att närma 

sig honom. Utöver exemplet med denna kille så märkte vi att schackspelandet enade hela 

boendet och vi upplevde en stark känsla av att vi var en homogen grupp med allt var det 

innebär i förhållande till gruppsamhörighet och inkluderande och detta med schackspelande i 

fokus och som gemensam nämnare. 

Detta påvisades ju även i den vetenskapliga undersökning som Forrest m.fl. skrev om. 

På frågan om schack kan vara en hjälp att bryta destruktiva mönster och skapa harmoni i en 

stressad och psykosocialt problematisk situation tycker jag även här kunna få ett positivt svar 

och det känns som att samtliga av mina frågor hänger ihop och att en beskrivning kan svara på 

de tre. Då projektet skedde på ett HVB-boende för ensamkommande barn och ungdomar 

innebär detta att de killar som bor där har med sig olika former av psykosocial problematik. 

Det kan vara hemska minnen från krig, fattigdom och misär, uppbrott från familj och andra 

nära relationer, en svår och hemsk flykt till Sverige, rädsla över att vara helt ensam i ett 



främmande m.m. Detta kan utveckla PTSD samt andra psykosociala problem som dessa barn 

och ungdomar måste bearbeta och få hjälp med. Vi var ute efter att se om schackspelande i 

fokus kunde bidra till att bryta dessa tankar och destruktiva mönster och även här har vi 

kunnat se ett positivt resultat. Genom schack har vi kunnat få de boende att fokusera på och 

tänka på annat än deras historia och nuvarande situation. I schacket har de hittat en plats och 

en aktivitet där alla möts i nuet och på lika villkor. Det har också funnits en glädje, vilja och 

ett engagemang från samtliga vilket har smittat av sig på hela verksamheten i en synergi-

effekt vilket vi har upplevt har varit och är skönt för alla. 

Vi är absolut av uppfattningen att schack kan skapa en känsla av sammanhang där vi har ett 

gemensamt språk som alla känner sig trygga med. Detta är det främsta resultat vi kan visa på. 

Genom schacket har vi samtliga oavsett bakrund vad det gäller etnicitet, språk m.m. kunnat 

hitta en arena där vi alla har förstått varandra. Schack har varit vårt gemensamma språk. Ett 

bra eller mindre bra drag kan bekräftas genom en blick eller ett leende och alla har förstått vad 

som menats. Likaså känslan av stärkt själförtroende och självkänsla vid vinst vilket vi har sett 

varit mycket positivt i våra ungdomars självbild och utveckling av den. Att komma till 

Sverige och inte behärska språket samt vara bekant med vår kultur är jobbigt för de 

ensamkommande och de uttrycker ofta att de känner sig osäkra och utanför vilket leder till 

dåligt självförstroende och stukad självkänsla. Genom schack har de kunnat hitta en arena där 

de är lika ”hemma” som alla andra och där de kan utvecklas och både uppleva samt visa sig 

vara duktiga och bra. 

För att återknyta till projektets teori om KASAM så har schack fungerat mycket väl i att göra 

de boende ungdomarnas känsla av sammanhang begripligt, hanterbart och meningsfullt. I ett 

sammanhang med schack i fokus finns tydlig och strukturerad information och då det har 

funnits ett engagemang och positiv anda från samtliga så har det funnits gott om stimuli, 

positiva sinnesstämningar, som har styrt oss att vilja spela det. Då hanterbarhet handlar om 

verktyg att kunna utföra sina stimuli så har vi tillsammans i schacket hittat ett gemansamt 

språk och en kultur som krävs för att spela. Då språk är en viktig del i att uppleva 

meningsfullhet har detta fungerat väl då schack har har fått stå för ett gemensamt språk. 

Genom engagemang och hängivelse kring schackspelande har samtliga inblandade parter 

kunnat finna en gemensam upplevd meningsfullhet och så även på individnivå. 

 

 

5. Slutord  

Schack kan tyckas vara ett simpelt spel för några men det faktum att schack inte styrs av 

någon slump, som tärningsspel och kortspel, gör att det lätt kan appliceras på livets olika 

delar. Det är du själv som styr och bestämmer över ditt liv, dina drag, och så även för 

konsekvenserna av dem. Trots att detta projekt inte har varit så ”djupt och uttömmande” har 

det väckt stora frågor och utvecklingsmöjligheter hos oss. Det går att använda schack som en 

metafor till livet och genom det kommer vi att applicera och använda det i vårt omsorgs-, vård 

och behandlingsarbete i vår verksamhet. Bara våra tankar och ideér kring detta är underlag för 

ett större forskningsprojekt men det tar vi då.  
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Övriga nödvändiga hjälpmedel i projektet har varit en utbildnings- och instruktionsdag av 

Jesper Hall den 12/3-14 samt material från Sveriges Schackförbund som startpaket 1 med 

Schackinstruktionspärm, brädor och pjäser, bok m.m. 
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