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

Kaj Engström – ny projektledare för Schack i skolan! 
Sveriges Schackförbund har anställt Kaj Engström som 
vikarierande riksinstruktör för Jesper Hall. Engströms 
främsta uppdrag är att driva, stärka och utveckla 
skolklubbskonceptet. 

Vem är du?
– Jag är 55 år gammal, kommer från Luleå, men bor i Stockholm 
sedan tre år. Jag är utbildad förskollärare och grundskollärare 
och har jobbat som pedagog med barn i åldrarna ett till tretton 
år i trettio års tid.
Hur ser din schackbakgrund ut?
– Jag lärde mig spela när jag var åtta år. En dag fick min storebror 
ett schackproblem av sin lärare i läxa. Han skulle placera ut 
åtta damer på ett bräde utan att någon kunde slå en annan. Jag 
hjälpte honom att lösa schackproblemet, och fick en krona 
av storebroderns lärare som pris. Sedan dess är jag en hängiven 
schackspelare. Jag började läsa schackböcker, och gick igenom 
alla som fanns på biblioteket. Målet var att slå min pappa, och 
efter något år gick det. Jag spelar idag både lagschack och 
individuellt, och tillhör kategorin precis under svenska eliten. 
Sedan jag var 15 år har jag alltid lett schackgrupper där jag lärt 
barn att spela schack.
Vad är det för anställning du fått?
– Jag är vikarierande projektledare för Sveriges Schackförbunds 
satsning Schack i skolan. Mitt uppdrag är främst att utbilda 
pedagoger till schackinstruktörer, samt att få skolans värld att 
upptäcka hur roligt och enkelt det är att göra detta. Och har man 
schack i sin undervisning får man både sociala och intellektuella 
vinster i sin barngrupp.
Vad är det du helst vill utveckla i skolklubbskonceptet?
– Jag skulle vilja utveckla stödet till de klubbar som redan har 
bildats så att de får kontinuerlig verksamhet. Jag tror också 
mycket på kopplingen mellan schack och matte, och där tror jag 
att vi kan stärka konceptet framöver. Sedan gäller det förstås att 
finna nya sätt att skapa ett ännu större schackintresse i svensk 
skola, och bilda fler skolklubbar.
Vad är det som är mest bråttom för dig så här vid skolstarten?
– Jag började 11 augusti och det har gått slag i slag sedan dess. 
Först måste jag få grepp om hela satsningen, men också planera 
hösten. Snart sätter också kursverksamheten i gång runt om i 
Sverige, så det är full fart direkt. Jobbet känns både viktigt och 
stimulerande. Detta ska bli riktigt kul!

Kaj Engström

●  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 fanns det ungefär 350 
skolschackklubbar i Sverige, och 1 800 pedagoger hade 
fått utbildning i schackinstruktion!

Om Schack i skolan



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

När Kaj var åtta år hjälpte han sin storebror med ett 
schackproblem han fått av sin lärare. Kaj klarade det och 

tjänade en krona. Klarar du det?
Schackproblemet: Placera ut åtta damer på ett schack-

bräde så att ingen dam kan slå en annan.

Svar: Till detta schackproblem finns det 92 lösningar. 
En lösning är denna:

XIIIIIIIIY

8-?-WQ-?-?0

7?-?-?-WQ-0

6-?Q?-?-?0

5?-?-?-?Q0

4-WQ-?-?-?0

3?-?-WQ-?-0

2Q?-?-?-?0

1?-?-?Q?-0

xabcdefghy

Kajs första 
schackproblem

Under det kommande året kommer riksinstruktör Jesper Hall 
att ansvara för att ta fram en hemsida där barn kan lära sig 
spela schack genom att titta på instruktionsfilmer, lösa up-
pgifter, och spela mot andra barn eller mot en dator. Redan nu 
är en del filmer klara, som t.ex. serien Schackreglerna som ni 
finner på schacknätets hemsida www.schacknatet.se 

Schacknätet

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

Schackledarens hemsida

Har du idéer om vad Schack i skolans nyhetsbrev 
bör innehålla?

Hör av dig till kaj.engstrom@schack.se!

De vanligaste sätten att anordna schack på skolan är:

•  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 kaj.engstrom@schack.se om ni har 
frågor!

Hur ska skolschackklubben 
planera höstterminen?10-12 oktober spelas Skol-SM i schack på Katedralskolan i 

Växjö. Barnen som deltar tävlar individuellt i olika ålders-
grupper. Yngsta gruppen är barn födda 2006 och senare, äldsta 
är juniorer födda 1994. Arrangörerna Växjö SK kan erbjuda 
förmånligt boende och prisvärda matpaket. Missa inte skolor-
nas egen schackfest! 
Inbjudan finner ni på följande länk: 
http://www.schack.se/wp/wp-content/uploads/2014/05/Inbju-
dan-Skol-SM-2014.pdf

Skol-SM i Växjö


