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

Socialt projekt för alla fyror
Kent Vänman är ansvarig för Schackfyran i Sverige.
Han är 56 år gammal och har sin fasta punkt på Sveriges
Schackförbunds kansli i Norrköping.

personer som genomför klassbesök och tävlingar. Det innebär
allt ifrån att jag ansvarar för tävlingar till att jag lär barn spela
schack.

Vad är Schackfyran?
– Schackfyran är ett socialt projekt i form av en schacktävling
för årskurs fyra. Schackfyran lär barn att ALLA individer är
viktiga i en grupp, tävlingen lär också barnen sportsmannaanda
och förstås schack.

Vilka är dina bästa knep för att en klass ska få ut så mycket
som möjligt av Schackfyran?
– Det viktigaste är att skapa en positiv stämning kring schack
och Schackfyran så att alla i klassen vill vara med och spela.
Dessutom tycker barn om att känna att de blir bättre, därför
rekommenderar jag alltid lärare att uppmuntra barnen att
spela och träna. Sveriges Schackförbund har också ett koncept
där skolor som bildar en
skolschackklubb får utbildning
i schackinstruktion, får spel
och
instruktionsmaterial.
Läraren får således allt han
eller hon behöver för att träna
barnen. Och det bästa är att
precis som med Schackfyran
så är detta koncept också
gratis…

Varför har Schackfyran blivit så stor?
– Schackfyran föddes som en lokal tävling i Västmanland i slutet
av sjuttiotalet. År 2006 valde Sveriges Schackförbund att satsa
resurser på att göra tävlingen nationell. Sedan dess har det gått
snabbt, inte minst eftersom lärare har upptäckt Schackfyrans
sociala dimension.
Personligen tror jag också att en orsak är att schack innehåller
ingredienser som gör barnen nyfikna och intresserade. I spelet
förekommer kungar, drottningar och figurer som finns i sagor
och myter, och när man spelar får de plötsligt liv. Det är en
magisk känsla för många barn när de inser att de kan planera och
styra pjäsernas rörelser.
Vilken är din uppgift i Schackfyran?
– Jag är spindeln i nätet som ska koordinera och stötta de lokala

Fakta om Schackfyran

Kent Vänman, kanslichef på
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Om Schack i skolan

● Schackfyran är en av världens största
schacktävlingar.

● Schack i skolan drivs av Sveriges Schackförbund.

● Schackfyran startade 1979 i Västmanland.

● Schack i skolan utbildar skolans pedagoger i
schackinstruktion.

● Schackfyran finns i 24 av Sveriges 25 distrikt.
● Varje år lär sig 22 000 barn att spela schack
genom Schackfyran, och 12 000 deltar i själva
tävlingen.
● 1 000 klasser deltar varje år.

● 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 här fungerar Schackfyran
De klasser som anmäler sig till Schackfyran får under
höstterminen ett klassbesök av en instruktör som lär
barnen spela schack under en timme. Klassen får också en
”schackfyranlåda”, innehållande fem schackspel och ett enkelt
instruktionsmaterial. Om klassen därefter bestämmer sig för
att vara med i själva tävlingen får man ytterligare ett eller flera
besök. På våren spelas först kommunkval, distriktskval och
sedan en riksfinal.

www.schackfyran.se

På www.schackfyran.se finns det under fliken Kontakt
kontaktuppgifter till den ansvarige för respektive distrikt. Det
går också utmärkt att kontakta Kent Vänman på schackfyran@
schack.se eller 011-107420, så får man all behövlig information.

Schackfyran och Schack i skolan
Schack i skolan är fördjupningsprojektet som är sprunget
ur Schackfyran. Om man bildar en skolschackklubb
på skolan får pedagogen utbildning, schackspel och
instruktionsmaterial. Konceptet passar perfekt för klasser
som tänker delta i Schackfyran och som vill träna barnen
lite extra. Där till är det vanligt att skolor använder schack
på fritids, inom ramen för matematiken och/eller på
Elevens val. Läs mer på: www.schack.se/schackiskolan
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På Schackfyrans hemsida www.schackfyran.se finns det
information om tävlingen, men också en dator som barnen
kan spela mot under fliken Spela, och övningsuppgifter
under fliken Övningar.

Min klass vill vara med i Schackfyran.
Vad gör jag?

Schackfyrans riksfinal spelas sent på våren varje år. 2012 spelades finalen i Västerås med 2 400 deltagande barn från hela landet.

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!

