
Skoleskak rykker ind på skolebiblioteket 

Af Signe Johansen, projektmedarbejder i Dansk Skoleskak.  

Den nye skolereform er på trapperne, og de nye understøttende timer betyder, at eleverne 

skal tilbringe mere tid på skolen. Men hvilke aktiviteter, der skal udfylde timerne, står endnu 

ikke helt klart, udover at det hverken må være udelukkende leg eller ren læring. I dette 

spændingsfelt skal de nye aktiviteter udvikles, og Dansk Skoleskak ser skoleskak som et 

vedkommende bud, illustreret med værdikæden ”Leg, læring og uddannelse” og mottoet: ”Det 

skal være sjovt at blive klogere”.  

Over 300 skoler tilbyder allerede skoleskak som en inkluderende læringsaktivitet, der styrker 

elevernes faglige og sociale udvikling og hjælper flere til et liv med læring og uddannelse. 

Skoleskak kan være et tilbud efter skoletid, læringsaktiviteter i frikvarteret, en del af 

matematik, emneuger eller lignende arrangeret af lærere og pædagoger.  

Men i de seneste år har der været en stigende interesse fra flere og flere skolebibliotekarer. De 

holder til i hjertet af skolerne i et rum, der i høj grad indbyder til læring, kreativitet og 

fordybelse. Og hvis eleverne kan fordybe og koncentrere sig om skakspillet, så er de måske 

også mere motiverede for at benytte sig af skolebibliotekets andre tilbud.  

På Ny Hollænderskolen på Frederiksberg står et stort skakspil i skolens mediecenter. Det er 

indkøbt af Michael Poulsen, som er lærer, skolebibliotekar og ansvarlig for skoleskakken på 

skolen, en såkaldt skoleskakleder. 

”Uden at vide hvordan den kommende skolereform vil påvirke skolebibliotekets hverdag, kan 

jeg sagtens se, at skolebiblioteket og skoleskakken kan finde et samarbejde” anfører Michael 

Poulsen. 

Michael Poulsen har lavet læringsaktiviteter med skoleskak for udvalgte elevgrupper i et par 

år, men med den nye skolereform åbner der sig flere muligheder.  

”Måske arrangerer vi en ugentlig skoleskakcafé på biblioteket, hvor skakspil, bøger og 

computere anvendes, så eleverne både kan løse opgaver fra bøgerne og spille minigames via 

www.skoleskak.dk/play” fortsætter han. 

Hanne Carlsen er lærer og medarbejder i det Pædagogiske Center på Toftevangskolen i 

Birkerød. Hun slog til, da hun for nyligt så en annonce i Politiken for Dansk Skoleskaks 

arrangement, Skolernes Skakdag den 7. februar, som er hjernegymnastikkens svar på 

Skolernes Motionsdag. Udover lærer og bibliotekar, kan Hanne Carlsen nu også skrive 

skoleskakleder på visitkortet, da hun er i fuld gang med at planlægge Skolernes Skakdag, hvor 

læringscenteret bliver omdrejningspunkt for aktiviteterne.   

”Skoleskak er fremmende, spændende, inspirerende og en helt anden måde at tænke 

læringsaktiviteter på skolebiblioteket”. Hanne Carlsen, Toftevangskolen. 

At flere og flere skolebibliotekarer involverer sig i skoleskak, glæder generalsekretær i Dansk 

Skoleskak Mads Jacobsen: 

”Skoleskak er selvfølgelig ikke et mirakelmiddel, men tilbagemeldingerne fra skolerne er, at 

skoleskak kan hjælpe til lidt mere ro og fordybelse i skolens rum. Derfor er det glædeligt, at 

skolebibliotekarerne tænker på skoleskak som en af de metoder, der kan bidrage til gode 

lærings- og studiemiljøer, som kan tiltrække flere elevtyper til skolebiblioteket”.    

 


