
 
 

Schack i skolan 
 Om schack 
Schack är ett spel som överbryggar alla gränser som ålder, kön, sen fysisk utveckling och mindre 
kunskaper i svenska språket. Schack kan spelas av ALLA. Där till tränar spelet barns 
koncentrationsförmåga och matematiska tänkande, vilket gör att många länder i världen har schack 
på schemat i sina skolor. Kopplingen till skolan kommer också att bli starkare framöver i Europa, då 
EU-parlamentet i mars 2012 antog ett direktiv om att medlemsländerna ska använda schack som ett 
pedagogiskt verktyg i sina skolor. 
  
Om Schack i skolan 

 Schack i skolan utbildar pedagoger i schackinstruktion så att schack kan användas i 
fritidsverksamheten, på Elevens val, eller som metod i matematiken. 

 Idag används schack som ett pedagogiskt verktyg vid över 400 skolor i Sverige och 2 000 
pedagoger har utbildats i schackinstruktion.  

 Idén är att utbilda pedagoger under två halvdagar. Deltagande skolor bildar en 
skolschackklubb och får schackspel, demonstrationsbräde och instruktionsmaterial. Passar 
perfekt för fritids, som komplement i matematiken och för Elevens val! 

 Schack i skolan coachas, valideras och utvärderas av några av Sveriges ledande forskare inom 
pedagogik, matematik, didaktik, jämställdhetsforskning och neurovetenskap. 

 Forskning, samt våra utvärderingar, visar att schack ger positiva sociala och intellektuella 
effekter på barnen.  

 Just nu håller vi på att ta fram koncept för: Schackmatte, Schack som specialpedagogisk 
metod, Schack som socialt verktyg. Bakgrunden är önskemål från skolor, samt att forskning 
visar att schack stödjer just dessa områden. 

 Våren 2014 hölls en distanskurs i schackpedagogik vid Malmö högskola. 

 På många håll i världen satsas resurser på att schack ska användas som ett pedagogiskt 
verktyg, något som inte minst det nya direktivet från EU understryker. 

 
 Här är länk till debattartikel i lärartidningen: 
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2012/03/28/schack-hojer-resultaten  
  
I ett nummer av Origo, matematiklärarnas tidskrift, fanns en presentation av Schack i skolan 
http://www.lararnasnyheter.se/origo/2012/08/22/schack-starker-matten 
http://www.lararnasnyheter.se/origo/2012/09/04/schackmastaren-kunskapen-vidare  
  
Schack i skolans hemsida: www.schack.se/schackiskolan  
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