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Schacksatsning i Rinkeby
Lennart Berglind är 62 år och rektor vid Kvarnbyskolan
i Rinkeby, Stockholm. Det är en skola med 400 barn där
samtliga har invandrarbakgrund. I våras tog Berglind
initiativet till att skolan skulle satsa på schack.
Hur ser ditt eget förhållande till schack ut?
– Jag spelar inte schack själv, men är schackförälder. Min son
Axel spelar schack i SK Rockaden, Sveriges största schackklubb,
och tävlar både i lag och individuellt. När han började spela blev
jag indragen i Rockadens verksamhet och idag är jag suppleant
i styrelsen. I somras blev jag invald i Sveriges Schackförbunds
styrelse.
Hur ser schacksatsningen ut på Kvarnbyskolan?
– Vi har utbildat samtliga arbetslag i schackinstruktion och startat
fyra skolschackklubbar. Schack finns nu på fritidshemmen,
på ”Elevens val” och som metod i matematiken. Tanken är att
schack ska finnas som ett naturligt inslag på skolan. Vi försöker
också hitta roliga kringarrangemang för schacket. I våras invigde
vi till exempel vårt nya uteschack med uppvisningsspel, och vi
planerar också att försöka få till schackmatcher mot andra skolor
i höst.
Varför gör ni satsningen?
– Jag tror att schack utvecklar koncentrationsförmågan,
förmågan till problemlösning, samt kan vara en ingång i
matematiken. Dessutom hoppas jag att schack ska stärka

barnens självförtroende och ge dem känslan av att de är smarta.
I förlängningen skulle det höja statusen på skolan.
Har schack en plats i svensk skola?
– Jag tror absolut att schack har en plats i svensk skola. Sverige
tappar i internationella undersökningar i just de discipliner som
schack tränar.

Kurser hösten 2012

Om Schack i skolan

13/9 Lund (steg 1 och 2)
18/9 Stockholm (steg 1 och 2)
19/9 Stockholm (steg 1 och 3)
20/9 Östersund (steg 1 och 2)
24/9 Halmstad (steg 1)
1/10 Örebro (steg 1)
2/10 Västervik (steg 1)
3/10 Växjö (steg 1)
4/10 Kalmar (steg 1)
5/10 Varberg (steg 1 och 2)
16/10 Luleå (steg 1)
17/10 Uppsala (steg 1 och 2)
18/10 Norrköping (steg 1 och 2)
30/10 Umeå (steg 1 och 2)

Lennart Berglind,
rektor på
Kvarnbyskolan,
Stockholm.

● 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.
● Sommaren 2012 hade 300 skolschackklubbar bildats och
850 pedagoger utbildats genom projektet Schack i skolan.

Så planerar du schacksäsongen!

Trehundra skolor!

De vanligaste sätten att anordna schack på skolan är:

Fram till sommaren 2012 hade det utbildats 850 pedagoger
i schackinstruktion i Sverige, och 300 skolor ingick i Schack
i skolan. Under hösten 2012 räknar Sveriges Schackförbund
med att ytterligare 100 skolor kommer att haka på, vilket skulle
innebära att det vid årsskiftet 2011/12 skulle finnas över 400
skolschackklubbar.

•
•
•
•

Schackklubb på lågstadiets fritids, en eftermiddag i veckan,
exempelvis mellan klockan 15.00 och 16.00.
Som hjälpmedel, och som alternativ till extrauppgifter, i
matematikämnet.
På “Elevens val”.
Träning en gång i veckan inför deltagande i Schackfyran.

Dessutom brukar det vara uppskattat om fritids anordnar
”Schackets Dag” på höst-, sport, och påsklovet. Schackets
dag kan innehålla allt från träning och turnering, till
schacktipspromenad och match mot ledarna.
Ett annat bra knep är att bjuda in en stjärngäst i början
av terminen som ”kick-off”. Det kan vara mentorn
till skolschackklubben eller en spelare från den lokala
schackklubben som kommer. Stjärngästen kan lära ut knep
eller kanske spela simultan (innebär att han eller hon möter
alla barnen på en och samma igång).

Här finner du information om projektet,
en kalender och samtliga nyhetsbrev:
www.schack.se/schackiskolan

Schackledarens
hemsida
Vi som jobbar centralt med projektet försöker hela tiden göra schackpedagogernas
arbete enklare och roligare. Nu lanserar
vi en sajt, www.schack.se/schackledaren,
där vi har samlat det man behöver för att
undervisa i schack. Här finns exempelvis
förslag på spelformer, pedagogiska tips,
schackuppgifter, färdiga lektioner, schacktipspromenader och recept på schackrutor.
Sajten är under uppbyggnad, och vi tar
tacksamt emot era synpunkter.
Mejla jesper.hall@schack.se

www.schackledaren.se/schackledaren
www.schack.se/schackiskolan
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!

