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Utsiktstornet - lek och lär med schack
Den 17 januari 2013 bildades Utsiktstornet. Bakom detta fördjupningsprojekt av schack som ett pedagogiskt verktyg står 
26-åriga Johanna Strand Valentin.

Vem är du?
– Jag är 26 år gammal från Stockholm, 
men bor just nu i Köpenhamn. Förra året 
blev jag klar med min utbildning som 
Kaospilot, en 3-årig entreprenör- och 
ledarskapsutbildning. 

Schack började jag spela i sjuårsåldern 
och spelade sedan ganska mycket fram till 
att jag blev 12-13 år. Jag tillhörde de bästa 
i min årskull, och höjdpunkten var när jag 
spelade junior-VM i schack i Frankrike.

Vad är Utsiktstornet?
– Utsiktstornet är en verksamhet som 
jobbar med att använda schack som ett 
pedagogiskt verktyg för att stimulera barns 
sociala och intellektuella utveckling. Jag 
har fått stöd från organisationen ”Reach 
for Change” under de närmsta tre åren, 
för att kunna ta fram koncept specifikt för 
social integrering och specialpedagogik.

●  Schack i skolan drivs av Sveriges Schackförbund.

●  Schack i skolan utbildar skolans pedagoger i 
schackinstruktion.

●  Schack i skolan skänker schackspel och ett pedagogiskt 
instruktionsmaterial till skolor som startar en 
skolschackklubb.

 
●  Årsskiftet 2012/13 finns det mellan 350 och 400 

skolschackklubbar i landet, och 1 200 pedagoger har 
utbildats genom projektet Schack i skolan.

Om Schack i skolan

Johanna Strand Valentin

Varför gör du denna satsning?
– För mig är det otroligt viktigt att 
barn får chansen att utvecklas socialt 
och intellektuell oavsett bakgrund och 
förutsättningar. Schackspelet kan vara 
en plats där människor kan mötas på lika 
villkor och det är dessutom ett bra sätt för 
barn att leka och lära. Därför vill jag vara 
med och etablera schack i svensk skola.

Hur ser planen ut för dessa tre år?
– Under det närmsta halvåret håller jag 
på att skaffa erfarenhet om schack som 
pedagogiskt verktyg och bygga nätverk. 

I nästa led kommer jag att ta fram ett 
testmaterial och starta försöksprojekt, för 
att till slut nå fram till färdiga koncept.

Hur gör en skola som är intresserad av 
det du håller på med?
Lättast är att kontakta mig på 
utsiktstornet@gmail.com. Och det vill jag 
gärna att man gör!

Facebook: 
https://www.facebook.com/Utsiktstornet

Twitter: 
https://twitter.com/Utsiktstornet

Blogg: 
http://reachforchange.org/johanna-valentin

Följ Utsiktstornets arbete
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För 25 år sedan var det pedagogen Robert Danielsson som 
ledde svenskt ungdomsschacks utveckling. Hans briljanta 
sammanfattning för vad man ska sträva efter i sin tränargärning 
i stort, likväl som för varje enskild träning, är MONA:

Motivation
Omväxling
Nivåanpassning
Aktiv inlärning

Det är ledord som håller lika bra i vår tid. För utan motivation, 
att det är kul med schack och att man vill spela och träna, 

Pedagogiska tipset : MONA

I många av skolschackklubbarna runt om i Sverige 
har man schackspel ständigt redo för spel. Det kan 
vara en schackhörna på fritids, där två spel ständigt 
står uppställda, eller till och med ett schackrum som 
på Björnaskolan i Örnsköldsviks kommun. Här har 
Eva Agnerstig som leder schackverksamheten inrett 
ett grupprum med spel, instruktionsmaterial, schack-
böcker och schackdator. Visst vore det fint med ett 
schackrum på varje svensk skola …

Schackrum eller schackhörna
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På schackledarens hemsida: www.schack.se/schackledaren finns allt en schackledare behöver. Alltifrån spelupplägg och 
träningsmaterial till schacksagor och recept på Schackrutor.

www.schack.se/schackledaren

saknas förutsättningar för att kunskap ska fastna. I nästa led 
gäller det att hålla lusten till schack levande, och då krävs det 
en omväxling när det gäller uppgifter, likväl som pedagogiska 
grepp. 

Flera studier visar att för att man ska utvecklas maximalt, 
vad det än vara må, så gäller det att övningsuppgifterna man 
brottas med har rätt nivå. De ska inte vara för enkla, men inte 
heller omöjliga. Och så sist, men inte minst, man måste få 
pröva och upptäcka själv! Ett knep är att med hjälp av ledtrådar 
och frågor få barnet att själv lösa uppgiften de fastnat på, till 
exempel genom de tre schackmattfrågorna.


