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

“Skoleskak rocks”
Schack-i-skolan-rörelsen växer över 
hela världen. Fler och fler länder 
upptäcker vilket bra pedagogiskt 
verktyg schack är. Ett av de länder 
som har längst erfarenhet av schack 
i skolan är Danmark, där Skoleskak 
startade sin verksamhet för över femtio 
år sedan. Skoleskak har ett eget förbund 
med nästan 20 000 medlemmar på 
336 skolor runt om i Danmark. Sitt 
landskontor har man på en parallellgata 
till Ströget mitt i centrala Köpenhamn, 
men man har också ett kontor i Århus. 
Skoleskak har sex heltidsanställda, men 
man har hela tiden även studenter från 
olika universitetsutbildningar som gör 
sin praktik hos dem. Just nu är det fem 
studenter i verksamheten.
Den som leder Skoleskak är den 
36-årige generalsekreteraren Mads 
Jacobsen och han svarar så här på våra 
frågor:
Vad är Skoleskak?
Skoleskak är en frivillig social 
och samhällsengagerad barn- och 
ungdomsorganisation som startade 1960 av skolledare, lärare 
och elever. Vi har som mål att stärka barns intellektuella och 
sociala utveckling med hjälp av schack, och har genom åren 
inte minst gjort specifikt riktade insatser mot utsatta grupper i 
samhället, som barn med specialpedagogiska behov och barn 
med invandrarbakgrund. 
Vad är skillnaden mellan Sveriges Schack i skolan och 
Skoleskak?
Schack i skolan är den verksamhet i världen som mest påminner 
om vår egen, men en grundläggande skillnad är att vi är en 
skolorganisation som använder skolschack som metod. Därmed 
säkerställer vi att vårt fokus ligger på att barnen ska utveckla 
egenskaper som de har användningen för i livet, och inte på att 
få fram duktiga schackspelare. Schack i skolan däremot är en del 
av Sveriges schackförbund. 
Ni har som slogan ”Skoleskak rocks!” Varför?
Vid en tävling tog vi ett riktigt fint foto på en kille som gjorde 

• Kontor i Köpenhamn och Århus

• 20 000 medlemmar

• 336 skolor

• ”Skolernes Skakdags” hemsida:  
www.skolernesskakdag.dk  

• Skoleskaks hemsida www.skoleskak.dk

Fakta om Skoleskak

”rocktecknet” med pekfingret och 
lillfingret som pekar ut från en knuten 
näve. På landskontoret satte vi upp bilden 
och började säga att det var Skoleskaks 
hemliga tecken. Ur detta formades vår 
slogan ”Skoleskak rocks!”.
Ni har genom åren drivit flera olika 
projekt. Varför är ni så projektbaserade?
I Danmark har man inte samma bidrags-
system som i Sverige med riktade bidrag 
till ideella föreningar. Istället är mycket 
av föreningarnas ekonomier baserade på 
projektbidrag. Vi måste därför hela tiden 
ha projekt igång. 
Er stora satsning är Skolornas Skakdag. 
Vad är det?
Det är ett stort event som sker i vecka 6 
varje år runt om på Danmarks skolor – 
nästa gång fredagen den 7 februari 2014. 
Vi erbjuder lärare vid de skolor som 
anmäler sig en kurs i hur de kan anordna 
schackdagen. Sedan är det upp till skolorna 
att välja hur de ska göra, men alla lär 
barnen schackreglerna, och därefter spelar 
de bland annat actionschack. Skolorna 

som varit med den 7 februari har rätt att skicka upp till 32 barn 
till en landsfinal 21 mars i Billund. I år hoppas vi på att närmare 
20 000 barn ska delta runt om i Danmark.

Utanför landskontoret på Brolæggerstræde 6 i 
centrala Köpenhamn finns ett ställ med informa-
tion om Skoleskaks verksamhet. 



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

Norge har inte riktigt lika utvecklad schack-i-skolan- 
verksamhet som Danmark och Sverige. Men det kan det 
nog bli ändring på framöver. Norge har nämligen ett riktigt 
dragplåster för schack i form av den 23-årige Magnus 
Carlsen som precis har blivit världsmästare i schack. I 
Norge har hans vinst gett upphov till en riktig schackhype 
med stora artiklar i tidningarna, direktsändningar av schack 
i TV, ja det rapporteras till och med om att schackspelen har 
tagit slut i affärerna eftersom alla barn vill ha ett spelset. 

Kan norska schackförbundet bara förvalta intresset och 
etablera schack som ett pedagogiskt verktyg kommer vi 
nog snart att se en minst lika framgångsrik verksamhet för 
skolschacket i Norge som i Danmark och Sverige. 

Norsk världsmästare

Den här gången består Christers kluring av ett spel, istäl-
let för ett schackproblem. ”Mattduellen” är ett perfekt 
träningsspel för att öva in det här med schack och matt. 
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I duellen spelar man två partier mot varandra, en gång med 
vit, en gång med svart. Vem sätter den svarta kungen schack 
och matt snabbast? Ni räknar dragen det tar i respektive parti 
och jämför antalet. Ett parti bör inte ta mer än tio drag. Ett 
tips är att det räcker att använda damen, samt någon eller 
några andra pjäser i mattattacken.

Christer Fuglesangs 
kluring

●  Schack i skolan drivs av Sveriges Schackförbund.
●  Schack i skolan utbildar skolans pedagoger i schack-

instruktion.
●  Schack i skolan skänker schackspel och ett pedagogiskt 

instruktionsmaterial till skolor som startar en skolschack-
klubb.

●  Prognosen pekar mot att det vid årsskiftet 2013/14 
kommer att finnas 400 skolschackklubbar i Sverige, 
och att 1 200 pedagoger har fått utbildning i 
schackinstruktion!

Om Schack i skolan

Schackklubben SS Manhem har som tradition att man 
vid jul anordnar en Tomteschacksturnering. Tomteschack 
spelas som vanligt schack, men för-
utom att man vinner genom schack 
och matt kan man också vinna genom 
att den egna kungen når en av de fyra 
centrumrutorna, utan att den kan bli 
slagen. De ambitiösa gör som SS 
Manhem, de syr små tomteluvor som 
kungarna får ha på sig under partierna.

Julavslutningstipset: Tomteschack

Schackfyran
Just nu är det full fart på Schackfyran runt om i Sverige. 

En fjärdeklass som anmäler sig får gratis ett klassbesök 
av en instruktör, som lär klassen att spela schack, samt 
fem schackspel! Därefter bestämmer sig klassen för om 
man vill delta. Schackfyran är världens största lagtävling 
för skolungdom, och varje år lär sig 22 000 barn att spela 
schack genom tävlingen. Schackfyran är i första hand ett 
socialt projekt som stärker klassgemenskapen, eftersom 
alla i klassen är viktiga för att nå framgång. För mer infor-
mation: www.schackfyran.se.

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

Schackledarens hemsida


