
Læring skal findes i et spil skak 

Skrevet af Nik Vistisen 

 

 
Torsdag d. 11. April mødtes elever fra 6 forskellige skoler i Vejle Kommune, for at spille 
skak mod hinanden i Bredagerhallen. Det var nemlig tid til et kommunestævne arrangeret af 
Dansk Skoleskak, med det formål at skabe læring ved hjælp af skak. 
 
Klokken er lidt over 12, og rundt omkring render en masse eleverne rundt og hygger sig. Da 
klokken rammer 10 minutter over 12 bliver alle elever kaldt ind i den store idrætssal, og efter alle 
har fundet deres pladser går alle i gang med undervisningen. 
 
Dagens undervisning er dog ikke helt som den plejer. For fremme på bordene ligger der ikke 
matematikbøger, men i stedet står der et spil skak, og over for alle elever sidder der en fremmed 
fra en anden skole, der er klar til en dyst. 

Energien er høj 
 
Dagen byder på 6 runders skak, og efter en frokostpause er det blevet tid til dagens fjerde spil. 
Også selvom at eleverne, der for det meste går i indskolingen og mellemtrinnet, har været i gang i 
flere timer, så er stemningen stadigvæk høj. 
Det samme er koncentrationen. Når man kigger rundt på de forskellige borde, sidder alle lige så 
stille, og er i gang med grundigt at kalkulere sit næste træk. Rundt omkring er dysterne lange, og 
på trods af et potentielt nederlag, så er alle respektfulde, og giver hånd til hinanden. 

Borgmesteren kiggede forbi 



Da alle 6 runder er spillet, er det tid til den store præmieoverraskelse. Hvem af de 6 skoler kan 
tage hjem med en sejr? Stemningen er spændt, og efter en lille forsinkelse træder ingen andre end 
Borgmester Jens Ejner Christensen (V) ind ad døren. 
 
Efter en kort snak om hvad skak kan gøre af gavn i skolen, er det blevet tid til at annoncere 
vinderen. Spændingen bliver udløst da resultatet bliver nævnt. Vinderen bliver Englystskolen, og 
derefter kan alle elever tage hjem igen, efter masser af skak, og endnu mere læring. 
 
Da undertegnede ikke var der under hele begivenheden er der brugt information fra artiklen ‘ Kommunens skoler dystede i skak i 
Jelling’, som blev bragt af Vejle Amts Folkeblad d. 12. april. 
 


