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

“Dammatten är bästa knepet!”
Sveriges Schackförbund har fått pengar av Allmänna 
Arvsfonden för att dels producera instruktionsfilmer, dels ta 
fram en interaktiv sajt. Under våren 2014 kommer fokus att 
ligga på att ta fram instruktionsfilmer som kan användas 
ute i Sveriges skolor. Den första serien filmer heter ”De tio 
bästa knepen när du ska vara med i Schackfyran!”. En av 
programledarna är tioåriga Elin Fridh Hall.
Vem är du, Elin?
– Jag är en tioårig tjej som går på Apelskolan i Lund. Vi har en 
skolschackklubb som heter Våräpplet, och som har schack en 
gång i veckan. Vår fjärdeklass på skolan brukar också vara med 
i Schackfyran varje år.
Varför är schack bra?
– Man lär sig att tänka i förväg, i flera drag i rad. Sedan är det 
lite matte i schack, och så är det förstås kul att spela!
Förra året var din klass med i Schackfyran. Berätta!
– En instruktör kom till vår klass och lärde oss att spela schack. 
Sedan tränade vi en del med skolschackklubben. Vi spelade 
också på raster och så, och var med i först kommunkvalet och 
sedan i distriktskvalet i en stor sporthall. Vi gick inte vidare till 
finalen, men det var kul ändå, för vi fick både medalj och korv.
Du ska vara programledare för en serie schackfilmer. 
– Ja, jag ska vara programledare för en serie som heter: ”De tio 
bästa knepen när du ska vara med i Schackfyran!”. I den lär jag 
bland annat ut tricksen Världens bästa schackknep, Hur man 
spelar sig fram till schackmatt, och så förstås skolmatt. Kort 
sagt allt man behöver för att vara med i Schackfyran.
Hur är det att spela in instruktionsfilmer för schack?
– Det är jätteroligt! Det är spännande att veta att många barn 
kommer att lära sig schack av mig.
Du har varit med i TV förut!
– Ja, min mamma jobbar på barnkanalen på SVT, och jag har 
hjälpt henne i olika program. 
När är filmerna klara?
– I slutet av februari kommer alla klasser som ska vara med i 
Schackfyran att få filmerna, så att de kan träna inför tävlingarna. 
De kommer då att läggas upp på sajten www.schacknatet.se. 
Vilket är då det bästa knepet när man ska vara med i 
Schackfyran?
– Jag tycker nog att dammatten är bäst. Det betyder att man 
ställer sin dam precis framför motståndares kung och så ger man 

damen stöd, gardering, av en annan pjäs. Det är den vanligaste 
mattbilden. Skolmatt är till exempel en slags dammatt. Lär man 
sig dammatten kan man vinna många partier. När jag spelar 
schack kollar jag alltid var motståndarens kung är, och så 
försöker jag rikta in min dam mot den.

Elin Fridh Hall

Följ schacknätet!
Vill ni följa Schacknätet kan ni göra det via projektets blogg: 

http://www.arvsfondsprojekten.se/projekt/schacknätet



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

Här kommer en löparkluring som tränar er i att 
planera hur ni ska få pjäserna till rätt rutor.
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Bara den vita löparen flyttar. Försök att slå den svarta 
kungen inom nio drag, men utan att löparen slår någon av 
svarts pjäser, eller att löparen ställer sig på en ruta där en 
av svarts pjäser kan slå den. 
(Ett tips är att börja bakifrån. Var måste den vita löparen 
stå när den i nionde draget när den ska slå svarts kung? 
Sedan fortsätter att leta er bakåt.)

Rätt svar: 
1.Lc1-b2 2.Lb2-d4 3.Ld4-f2 4.Lf2-h4 5.Lh4-g5 6.Lg5-
h6 7.Lh6-f8 8.Lf8-d6 9.Ld6xb8.

Christer Fuglesangs 
kluring

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! Där efter bestämmer sig klassen för om 
man vill delta. Schack4an 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 information: www.schackfyran.se

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

Schackledarens hemsida

●  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.

●  Vid årsskiftet 2013/14 kommer att finnas ungefär 300 
skolschackklubbar i Sverige, och 1 800 pedagoger har fått 
utbildning i schackinstruktion!

Om Schack i skolan


