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Schack är kul - Schack är utvecklande - Schack är för alla

Hemligheten: mängdträning på schacksajter!
Jörgen Karlsson är 40 år gammal och arbetar som 
mellanstadielärare på Venhagskolan i den lilla orten Målilla 
utanför Hultsfred. Karlssons fjärdeklass vann Smålands 
distriktsfinal av Schackfyran med stor marginal, och de 
förbereder sig nu för fullt inför riksfinalen i Västerås.  

Vad var det som fick dig intresserad av schack som 
pedagogiskt verktyg?
– För tre år sedan hade jag en fjärdeklass. Lennart Beijer, 
ordförande i Smålands Schackförbund och ansvarig för 
Schackfyran i Småland, kom då ut till skolan och introducerade 
Schackfyran. Jag har en bakgrund i idrottsrörelsen och det fanns 
mycket i Schackfyran som jag kände igen och tyckte om, inte 
minst den mentala biten. Dessutom gillade jag upplägget att 
alla är värdefulla för gruppen. Jag använde mig lite av mina 
erfarenheter från idrotten på klassen och vi kom sjua i finalen 
det året. 
Vilka erfarenheter då?
– I idrotten pratar man om mängdträning som grund för att 
utvecklas. Helt enkelt att ju mer du spelar och tränar desto bättre 
blir du. I skolan kan vi inte träna schack i större mängd, så jag 
tänkte att nyckeln är att få barnen att spela och träna på egen 
hand. Jag letade upp lämpliga spelsajter för barnen och hjälpte 
dem att få konton så att de kunde spela. Både mot andra barn, 
och i interna turneringar bara för barnen i klassen. Det fungerade 
riktigt bra, och det fungerar bra även på den fjärdeklass jag har 
i år.
Vilka sajter rekommenderar du?
– Vi har använt oss av www.brainking.com och www.epals.
com. På den första sajten har jag fått skapa ett eget konto som 
jag betalar för, men sedan kan barnen vara med gratis. Den 
sistnämnda är en sajt för att få brevvänner som jag länge har 
använt för att träna elevernas engelska, och nu har de även ett 
”gameroom” där man kan spela schack.
– En annan sak jag ofta gör är att jag visar barnen instruktionsfilmer 
i schack från Youtube. Filmerna brukar vara på 5-8 minuter och 
är på engelska. Jag gör så att jag pausar filmen en gång varje 
minut och så diskuterar vi vad som sas. Filmerna blir då även ett 
sätt att träna språkkunskaperna.
Hur använder ni er av schack på skolan?
– Vi har en skolschackklubb som varje år anordnar ett 
skolmästerskap, och vid sidan av Schackfyran har vi schack på 
Elevens val.
Och hur går det för er i Schack4ans riksfinal?
– Vi siktar på att placera oss bättre än för tre år sedan…

●  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 fanns det 403 skolschack-klubbar i 

landet, och 1 500 pedagoger har utbildats genom projektet 
Schack i skolan. 9 772 barn var med i Schack i skolan 
under 2012.

Om Schack i skolan
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Mål
Att etablera schack som ett pedagogiskt

verktyg på Sveriges skolor

Motto
Schack i skolan − ett modernt pedagogiskt verktyg

Kärnvärden
Schack är kul!

Schack är utvecklande!
Schack är för alla!

www.schack.se/schackiskolan

Hösten kan kännas långt borta, men det kan ändå vara 
smart att redan nu fundera på vilken plats schack ska få 
på skolan. Här följer mina bästa tips:
• Schack fungerar bäst där det har en förankring hos 

rektor, pedagoger, fritidspersonal, föräldrar och 
förstås barnen. Hur kan man göra det?

• Gör en plan för er schackverksamhet.
• Få så många som möjligt av pedagogerna att gå 

kurser i schackinstruktion.
• Ha god kontakt med er mentor, som kan komma 

med råd och kanske kan hjälpa till att anordna en 
turnering.

• Planera in så att barnen får tävla i schack. Det kan 
vara i lag eller individuellt, i skolmästerskap eller att 
möta en annan skola. 

• Några idéer: Ha tre gånger ”Prova-på-schack” för 
alla barn på skolan, anordna ”Schackets dag” på 
höstlovet, ha som alternativ att barnen får spela 
och träna schack på matematiktimmarna istället för 
att lösa extra uppgifter, gör en ”schackhörna” på 
fritids där det alltid finns schackspel uppställda och 
schackböcker att läsa.

• Tveka inte att kontakta Jesper Hall om ni har frågor:
 jesper.hall@schack.se

Hur ska vi tänka inför höstterminen?

Årets upplaga av Schackfyran håller sig på samma nivå som 
förra året. 22 000 barn beräknas ha lärt sig spela schack och 
11 600 beräknas ha deltagit i själva tävlingen. Schackfyran 
är nu rikstäckande med verksamhet i samtliga 25 distrikt i 
Sverige. Den 1 juni blir det final i ABB Arena i Västerås med 
2 700 deltagande tioåringar.

Klart för final i Schackfyran

Ni har väl inte missat www.schack.se/schackledaren? Här finns 
allt ni behöver för att undervisa i schack!

Schackledarens hemsida

• Anordna en schackfest där barnen bjuds på småkakan 
”schackrutor”. 

• Anordna en tävling med fina priser.
• Har ni ett uteschack på skolan kan ni ha lagmatcher 

utomhus.
• Spela ”Läraren bestämmer”. I den styr läraren vilka 

pjäser barnen ska flytta. Den brukar uppskattas av 
barnen. http://www.schack.se/img/ledaren_styr.pdf

• Anordna en tipspromenad. Den passar utmärkt att ha 
utomhus. http://www.schack.se/img/fragesport1.pdf

Tips på kul terminsavslutning

Flera av de skolschackklubbar som bildats har valt att ha 
skolans namn i sitt klubbnamn. Några av er har dock kom-
mit på riktigt roliga namn på era schackklubbar. Vi i Schack 
i skolan vill gärna se en utveckling med mer kreativa och 
stimulerande namn på schackklubbarna. Därför anordnar vi nu 
en tävling om bästa namnet på skolschackklubben. Alla ni som 
hittar på ett nytt kul namn på er skolklubb mejlar jesper.hall@
schack.se Gör ni det innan den 31 maj deltar ni i en tävling där 
de tio bästa namnen får det fantastiska CD-rom spelet ”Fritz 
och Felix – Lär dig spela schack”.

Vilken skolschackklubb 
har det bästa namnet?


