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Lokal pedagogisk planering  

Schack  

Ämnesfördjupning/fritidshem åk 2 

Tid  

Beräknad tidsåtgång (min) och period för genomförande 

Periodvis under läsåret 2016/2017.   

Mål från LGR11 Del 1 

Övergripande mål och riktlinjer 

 

 Skolan ska främja förståelse för andra människor och till förmåga för inlevelse. 

 Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av… (diskrimineringsgrunderna). 

 Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att 

utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och 

kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där. 

 Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och 

utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av sin könstillhörighet. 

Kursplanens syfte 

Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla dessa förmågor 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och 

värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. 

. 

Konkretisering av målen 

Eleven skall kunna 

 Tanken med schackets verksamhet är att med spelets hjälp utveckla barnens koncentrationsförmåga, kreativitet och 
logiskt tänkande, allt i lekens form. 

 Utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar. 
 

 

Undervisning 

Hur undervisningen kommer att utformas för att eleven skall ges förutsättningar att nå målen för arbetsområdet  

 

 Eleverna jobbar i halvklass under ämnesfördjupningspassen. 

 Lektionsupplägget är både teoretisk och praktiskt upplagt och utgår ifrån schackförbundets instruktions pärm. 

 Eleverna ges även möjlighet till spel under fritidstiden. 
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 Personal har gått grundutbildning i schack genom Sveriges schackförbund. 

IT 

Eleverna har tillgång att träna sina färdigheter på Ipads.  

Tillämpning 

Hur eleven ska få visa sina förmågor 

Genom att praktiskt ställa iordning ett schackspel och genomföra ett parti. 

Under våren kommer eleverna få en schack turnering där dom ska visa sin spelfärdighet. 

Bedömning 

 Delaktighet 

 Samarbetsförmåga 

 Hänsynstagande 

 Kunna spela schack, förstå sig på spelets regler och instruktioner och hur schack är uppbyggt  
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