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Michael har schackundervisning i förskolan

För drygt tre år sedan kunde inte Michael
Green spela schack själv. Nu spelar han dagligen med barnen på Förskolan Linnéan, avdelningen Haren i Huddinge.
Michael berättar hur det hela började:
– En kollega hade med sig ett litet Coca-Colaschackbräde till förskolan. Jag blev intresserad
av att lära mig reglerna och googlade fram dem
och lärde mig så småningom. Därefter ville jag
utmana barnen och se om det var möjligt för
dem att lära sig schack. Tidigt märkte jag att
barnen hade lättare att fokusera på schack än
på andra aktiviteter. De har inga förutfattade
meningar om att det är svårt utan lär sig genom
att pröva sig fram och spela mot varandra med
min vägledning.
Michael nämner särskilt ett barn som gjorde
stora framsteg i sitt spelande, men även hans
sociala färdigheter förstärktes genom att han
spelade schack regelbundet.
– Denna femåring gick från att ha varit inblandad i en mängd konflikter till att bli den som
hjälpte andra barn att lösa konflikter verbalt,
och detta bara efter en tids spelande.
Föräldrarna blev också mycket glada och
gjorde kopplingar till schackträningen, som
de menade hade gjort att deras barn blivit ödmjukare, fått ökad självkänsla och blivit mer
harmonisk som person.

Michael visste då att han ville satsa på schack i
förskolan och skaffade fyra spel till. Nu kunde
fler spela samtidigt, för intresset bland barnen
var mycket stort för att leka och lära schack
och allt det andra som man ”får på köpet”.
– Med spelandet ökar barnens självkänsla och
koncentrationsförmåga något de även bär med
sig även utanför schachackbordet. Barnen
lär sig en mängd matematiska begrepp, men
också att använda sitt arbetsminne. Det blir
nya sociala band som skapas mellan barnen
som berikar deras relationer och sociala färdigheter.
I höstas gick Michael kursen i schackinstruktion för pedagoger och startade sedan en officiell skolschackklubb på sin avdelning Haren.
Där ordnade han ett eget schackrum i matrummet. Där finns spelbord, schackaffischer och
schackfoton på väggarna, ja till och med i taket
finns ett bräde och till synes svävande schackpjäser. Dessa svävande pjäser möts man redan
av i entrén och sedan kan man följa dem ända
in i schackrummet, om man sneglar uppåt. Här
kan även några barn få spela mot dator tillsammans ibland. Då får de direkt bekräftelse på
om de gör korrekta drag och ser vart pjäserna
kan flytta. Här brukar barnen också få lyssna
på någon berättelse ur Schackma Gandhi-boken som de sedan gärna pratar om.

Michael berättar hur han tänkt sig att fortsätta.
– Föräldrarna är mycket positiva till schacksatsningen och har fått SSF:s små regelhäften
så att de kan spela hemma också. Vi kommer
även att starta ett schackbibliotek, där vi kommer att erbjuda hemlån av ett antal schackbräden med pjäser, samt regler, för att alla barn
ska kunna få spela schack hemma även om de
inte har tillgång till detta. Det är viktigt att alla
får möjlighet att utveckla sitt intresse.
– Jag har också kontaktat den närmaste grundskolan och berättat om vår verksamhet så att
barnen får fortsätta där med schacket. Då lyfte
jag fram hur det stödjer lärandet i stort, att det
stärker barnens självkänsla och att det skapar
goda sociala relationer. Vi spelar flera partier
varje dag med i genomsnitt 6-8 barn, och lär
oss av eventuella misstag i spelandet och stöttar varandra i lärandet. Det finns ingen prestige
vid schackbrädet, det ska vara roligt att spela
schack!
Gurneet Kaur Singh 5 år
– Det var Micke som lärde mig. Man får välja
här vem man vill spela med. Hemma spelar jag
hela tiden med storebror. Det är kul för man
kan flytta pjäser och vinna.
Ali Hassan Nori 6 år
– Här spelar jag med Micke och alla andra. Det
är roligt. Kungen är bäst för den kan man aldrig bli av med.
Tasha Olmedo 5 år
– Schack är bra för man slåss med hjärnan och
skadar ingen. Löparen som går snett och damen som går överallt tycker jag bäst om. Jag
älskar att spela mot mina bästa vänner. Jag
tycker inte om dom som retas.
Ismet Arda Arslan 5 år
– Jag tycker det är jättekul att flytta hästen och
bönderna som kan bli nya damer. När jag inte
spelar här spelar jag mest med min pappa och
syster.

Sikta mot stjärnorna!
Sikta mot stjärnorna är en lagtävling för lågstadiebarn i skolschackklubbar.
Tre spelare i varje lag, och minst en flicka/pojke i varje lag.
Skolschackklubbarna sköter uttagningen själva, med valfri tävlingsform.
Finalen spelas under Schack-SM, 19 juli i Uppsala.
Vinnande lagets skola får besök av astronauten och schackvännen
Christer Fuglesang.
Inbjudan och mer information skickas snart ut till landets alla
skolschackklubbar.

Vilken pjäs är bäst att ta?
Vit drar.
Från Schackinstruktionspärmen termin 1

Schackma Gandhi - nu som app
En gång för länge sedan bodde det en mäktig och hänsynslös kung i
Indien, en så kallad maharadja. Maharadjan hade krigat till sig alla
grannländerna. Nu fanns det inga fler att erövra. Hans stora armé fanns
dock kvar, och den hade inget att göra. Därför slogs soldaterna med
varandra istället. Den vise och fridfulla gurun Schackma Gandhi får en
natt på sig att lösa problemet. Lösningen blir spelet schack. Schackma
Gandhi lär därefter maharadjan, och spelaren, schackspelets regler och
grundläggande finesser.
Det är sammanfattningsvis handlingen i boken ”Schackma Gandhi får
en idé”, som nu också finns som gratisapp att ladda ned från iTunes.
Appen fungerar på iPhone och iPad, medan motsvarigheten för Android är alltjämt under utveckling.
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Ordna skolmästerskap - lika roligt som enkelt!

Om Schack i skolan
● 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.
Så här såg det ut i höstas när 170 tävlingssugna elever från
ettan till sexan fyllde Bråviksskolans matsal för att göra upp om
skolmästerskapsmedaljerna.
För er som vill arrangera en tävling i skolan eller på skolschackklubben,
liten eller stor, finns massor av användbara tips här:
http://www.schack.se/wp/wp-content/uploads/2014/04/
Skolmästerskap-häfte-minimerad.pdf

● Nu finns det nästan 500 skolschackklubbar i landet,
och 3 000 pedagoger har utbildats genom projektet
Schack i skolan.

www.schack.se/schackiskolan
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