
 
 

     Inbjudan till Pedagogkurs 
       

      inom ramen för Schack i skolan (lärare, fritidsledare m.fl.) 

samt 

      inom ramen för projektet ”Världsspråket Schack” 

      (företrädare/kontaktpersoner för mötesplatser för 

      invandrare/ nyinflyttade m.fl.) 

         

 Kursen är avgiftsfri och hålls i 

                            Östersund onsdag 2020-01-15 

 Gamla Teatern, Ordenssalen 

 

     Sveriges Schackförbund i samarbete med Jämtland-Härjedalens 

     Schackförbund och Östersunds Schacksällskap 

 

 

 

https://www.schack.se/wp/wp-content/uploads/2013/02/ssf120.jpg


 

 

 

 

 

 

 

Mer än bara Schack4:an – vi har tävlingar för hela skolan, från F-klass upp till åk 7! 

Sveriges Schackförbunds tävlingar för skolklubbar 

Sikta mot Stjärnorna: Tävling för lågstadiet. Lagen består av fem  spelare och spelas på nätet. Segrande lag 

vinner ett klassbesök av astonauten Christer Fuglesang.  

https://schack.se/sikta-mot-stjarnorna/ 

Yes2Chess: tävling för årskurserna 5, 6 och 7. Tävlingen spelas på nätet i lag om fem deltagare. 

https://schack.se/schack-i-skolan/skoltavlingar/yes2chess/ 

Intresseanmälan skickas till kansliet@schack.se 

”Men, jag kan ju inget om schack eller hur man driver en schackklubb?” 

Då ska du gå vår gratis kurs för pedagoger! Här lär du dig allt du behöver veta om hur du använder schack 

som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen, schackets grunder och hur det går till att driva en 

skolschackklubb.  

”Världsspråket Schack” 
För invandrare/nyinflyttade m.fl. 

 
Vad ovan sägs om kurs för pedagoger i skolor har nu utvecklats att denna säsong gälla även 

företrädare/kontaktpersoner för organisationer/mötesplatser m.m. som särskilt värnar om integration av 

nyanlända till vårt land. Pojektet ”Världsspråket Schack” har tillskapats i Sveriges Schackförbunds regi och 

med finansiellt stöd av Allmänna arvsfonden. Syftet är att se schack som ett verktyg att underlätta 

integration samt social och språklig utveckling.  

Se vidare i det följande om särskild kurs/introduktion onsdagen den 15 januari 2020 i 

Östersund! 

Schack i skolan erbjuder lärare och fritidspersonal ett pedagogiskt 

verktyg som utvecklar barn både socialt och intellektuellt.  

Schack är spelet där ALLA kan delta, som tränar 

koncentrationsförmågan och är en spännande ingång i 

matematiken.  

https://schack.se/sikta-mot-stjarnorna/
https://schack.se/schack-i-skolan/skoltavlingar/yes2chess/
mailto:kansliet@schack.se


 

 
Världsspråket Schack – ett pedagogiskt verktyg! 

  

En kurs för lärare, fritidspedagoger samt företrädare/kontaktpersoner för 

intresseorganisationer för nyinflyttade och invandrare  

Onsdagen den 15 januari 2020 i Östersund 
Sveriges Schackförbund och Jämtland-Härjedalens SF inbjuder in till en kurs för dig som vill använda 

schack på ett roligt och pedagogiskt sätt!  

 

Målgrupp  

Vi vänder oss till pedagoger och organisationer, 

med eller utan förkunskaper, som vill få en 

introduktion i hur schack kan användas för att 

utveckla skolelever och som ett medel för att 

underlätta integration – socialt, språkligt osv.   

Tid och plats 

Steg 1 onsdagen den 15 januari kl 09:00-11:30 

Steg 2 onsdagen den 15 januari kl 12:30-15:00 

Best Western Hotel Gamla Teatern, Thoméegränd 

20, 831 34  ÖSTERSUND 

Anmälan  

Görs till Sven-Olof Andersson,  
soa.andersson@telia.com 
 

Anmälan ska innehålla namn, skola/organisation 

e-post samt tel-nr.  

Vi vill gärna ha intresseanmälan senast 

måndagen den 16 december 2019! 

 

 

Kursledare 

Jesper Hall, Sveriges Schackförbunds 

riksinstruktör 

Information 

Jesper Hall, 070-111 00 18 

jesper.hall@schack.se 

eller 

Sven-Olof Andersson, 070-362 25 53 
soa.andersson@telia.com 
 

Övrigt 

Kursen är helt gratis. De skolor som efter kursen 

startar en schackklubb på skolan får dessutom 

bl.a. 20 schackspel. 

 Övriga organisationer/mötesplatser får en 

”schacklåda” med sex kompletta spel samt foldrar 

på skilda språk. Vidare kan stöd erhållas vid ett 

första tillfälle på mötesplats (motsvarande).

 

Kursinnehåll  - Steg 1 respektive 2 

• Presentation av projekten ”Världsspråket Schack” och 

Schack i skolan 

• Forskningsöversikt och erfarenheter 

• Inspiration från andra organisationer och skolor 

• Om att starta schack på mötesplatser (motsvarande) 

• Om att starta skolschackklubb 

• Schackledarens utrustning/pedagogiska hjälpmedel 

• Hur undervisar man i schack? 

 

 

 

 

• Bra spelformer för mindre erfarna  

• Bra schackövningar för mindre erfarna 

• Hur planerar man en schacklektion (motsvarande)  

• Hur planerar man en termin (motsvarande)  

• Hur kan schack vara ett socialt spel? 

• Praktiska övningar

mailto:soa.andersson@telia.com
mailto:jesper.hall@schack.se
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