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 Femte tillfället 

Den roligaste och bästa schackträningen 
Vad behöver ni? 

• Ett schackspel och pjäser 

• Papper och penna 

• Det tomma brädet som hör till Uppdrag Qaflans dilemma 

Vad ska ni göra idag? 

1) Veckans anekdot 

2) Den roligaste och bästa schackträningen 

3) Minispelet: Strategoschack 

4) Vad döljer sig bakom mattuppgifterna? 

5) Lösa uppgift nr 5 Qaflans dilemma 

Hur funkar det om man jobbar tillsammans online? 

Du och din partner sitter vid var sin dator som har tillgång till internet. Ni har en 

kommunikationskanal öppen så ni kan prata med varandra (telefon, eller ZOOM, eller 

liknande), samt en chatmöjlighet. (Kan vara mail, Messenger, chatfunktionen i ZOOM eller 

liknande.)  

Några av schackdiagrammen (de små schackbrädena) i texten som följer har hyperlänkar till 

”Logiqboard”. Klicka på brädet och du kommer till ställningen i Logiqboard. En av er klickar 

sedan på ”länksymbolen” uppe i högra hörnet.  

 

Det kommer upp en ruta som frågar om du vill kopiera länken. Det gör du, och så skickar du 

den till din partner (via Mail, Messenger eller chatfunktionen i ZOOM), som klickar på den 

och kommer till samma bräde du har. Nu kan ni dra drag på samma bräde, spela minispel eller 

analysera ihop. 

 

 

 

 



5    

2 
 

Veckans anekdot 

Schack som knep och knåp 

 

 

 
Kanske har ni sett att papperstidningar ofta har en schackspalt. Faktum är att schackspelet 

blev populärt när tidningarna blev populära.  

I slutet av 1800-talet växte industrialismen fram. Det betydde att många människor flyttade in 

till städerna för att jobba i fabriker inom industrin, istället för att arbeta i lantbruket ute på 

landet.  

Innan industrialismen hade vi ett feodalsamhälle med kungen och drottningen i topp och 

sedan en adel som bestämde det mesta, och så bönderna. I och med industrialismen växte det 

fram en ny så kallad klass, borgarna. Det var de som levde i städerna, ägde fabriker, butiker 

eller andra företag och som tjänade pengar. Världen hade också börjat bli mer internationell 

med handel mellan länder och borgarna behövde veta vad som hände. I tidningarna fick 

borgarna nyheterna de efterfrågade, för det fanns ju inga datorer eller ens telefoner. Men en 

tidning kunde inte bara bestå av nyheter, utan de måste också ha lite underhållning och knep 

och knåp. Här passade schack perfekt in och det blev väldigt populärt att ha ett så kallat 

schackdiagram där det gäller att finna bästa draget. Sedan står svaret antingen i slutet av 

artikeln, eller på en annan sida i tidningen. Och så har det varit ända till idag. Schack som 

knep och knåp, som en kluring, är nästan lika populärt som att spela partier. 
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Den roligaste och bästa schackträningen 

 
Den roligaste och bästa schackträningen är att man löser uppgifter, likt knep och knåp. Uppgifterna 

innebär ofta att man ska finna vägen till schackmatt i ett visst antal drag. Förutom att många tycker det 

är kul att lösa uppgifter tränar man också in mönster som man sedan kan använda sig av i sina egna 

partier. Ofta tar man ett tema i taget, och så löser man uppgifter med olika variationer på temat, stegvis 

alltmer avancerat.  

Pussmatt 

En mattbild där damen och en annan pjäs ska 

rikta in sig mot en ruta bredvid motståndarens 

kung. Vit drar i alla uppgifter. Det är matt i ett 

eller två drag. 

Bas 

 

 

Variation 

 

Utmaning 

 

https://www.youtube.com/embed/QWVNIdmaM54?feature=oembed
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Kvävmatt 

En mattbild där kungen är omringad av egna 

pjäser, och där man utnyttjar att springaren kan 

hoppa över. Vit drar i alla uppgifter. Det är 

matt i ett eller två drag. 

Bas 

 

 

 

 

Variation 

 

Utmaning 

 

Minispelet: Strategoschack 

 

https://www.youtube.com/embed/yl7DMug0jd8?feature=oembed
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För att bli bättre i schack måste man träna taktik och strategi. Taktik innebär att beräkna några 

drag fram för att se om det blir schackmatt, eller om man kan vinna ”material” (en pjäs eller 

två). Det tränar man genom att lösa uppgifter. Strategi innebär att man tränar sig på att ha 

långsiktiga mål, men mer konkret att utnyttja varje pjäs på bästa sätt. Nu ska ni få spela ett 

minispel där ni tränar på just detta. 

 
Mitt på ett tomt schackbräde, mellan raderna 4 och 5, ställer ni ett ”insynsskydd” (lättast är ett 

annat schackbräde) som gör att spelarna bara ser sin sida. Nu får spelarna placera ut sina 

pjäser (som man har i en startposition) hur de vill på sin sida, med undantaget att bönderna 

inte får placeras på första eller åttonde raden. När båda är redo tar man bort skyddet och ett 

”vanligt parti” börjar. Vit börjar som alltid 
(Klicka på brädet ovan och du kommer till ställningen i Logiqboard, om ni vill spela ihop där)  

Hur ska man tänka när man spelar ”Strategoschack” 

Ja, hur tänkte ni? Funderade ni på hur ni kunde få varje pjäs att bli bra och vad som är viktigt 

att tänka på? En möjlig uppställning är den här: 

 

 
Hur tänkte jag? 

1) Hur får jag en säker kung? 

https://logiqboard.com/boards/clone/lR-6kQFi4t
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Om jag bildar en mur framför min kung med hjälp av mina bönder, så står den säkert. (Det är 

därför man nästan alltid gör rockad i schack, därför att kungen står säkrare bakom sina 

bönder.) 

2) Hur får jag mina Långdistansare att bli bra? 

 

Damen, tornen och löparna är långdistansare. De vill ha tillgång till långa öppna linjer och 

diagonaler så att de kan kryssa över brädet. Oftast vill de stå långt ifrån motståndaren (de kan 

ju hota dem i alla fall). Om man kan få långdistansarna att samverka kan man ofta få till ”ett 

farligt batteri” som riktar in sig mot motståndarens svaga punkt. I ställningen ovan är tornen 

och damen redo ifall motståndaren ställt sin kung på damflyglen (på den vänstra sidan) och 

löparna och damen är redo ifall kungen står på kungsflygeln (på den högra sidan). 

3) Hur får jag Närkampspjäserna att bli bra? 



5    

7 
 

 

Kvar är springarna, som är närkampspjäser. Det innebär att de måste vara närmare 

motståndaren för att komma till sin rätt. Springarna trivs bäst på garderade rutor i centrum där 

de kan stå säkert och nå in i motståndarens armé.  

Spela gärna igen och fundera på hur ni skulle vilja ställa ut pjäserna för att göra dem bra. 

 

Svar  

Pussmatt och Kvävmatt 
 

Pussmatt 

1) 1.Dg3xg7 

2) 1.Lg5-h6 (följt av 2.Df6-g7 matt i nästa drag) 

3) 1.Sd5xf6+ (följt av 2.Dh4xh7 matt. Observera att man först måste slå bort springaren 

på f6 som garderar h7.) 

Kvävmatt 

1) 1.Sg5-f7 matt 

2) 1.Th4xf7+ Lg6xh7 2.Sg5-f7 matt (Löparen måste lockas bort från g6, där den 

garderar f7.) 

3) 1.Dd5-g8+ Tf8xg8 2.Sh6-f7 matt (Observera att springaren på h6 garderar damen på 

g8. Annars hade kungen kunnat slå på g8) 
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Så här funkar ”Vad döljer sig bakom 

mattuppgifterna?”  

När ni löst en uppgift ritar ni in svarsdraget 

i schackdiagrammet. Sedan ritar ni 

motsvarande streck i den tomma 

bokstavsrutan på slutet. I exemplet nedan 

behövs det två svarsdrag för att kunna rita 

bokstaven L. 

Uppgift 1 

 

Svar: Här är rätt drag Tc2-c4 matt 

 

 

Bokstav 1 (streck 1) 

 

 

 

 

 

 
 

Uppgift 2 

 

Här är rätt drag Tc2-g2 matt 

 

 

Bokstav 1 (streck 2) 
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Vad döljer sig bakom 

mattuppgifterna? 

Vit drar och gör schackmatt i ett drag i alla 

uppgifter. Rita in lösningsdraget i 

diagrammen när ni är säkra. För över det ni 

ritat till de tomma bokstavsrutorna på nästa 

blad.  

 

Bokstav 1 

 

 
 

Bokstav 2 

 

  

 

 
 

Bokstav 3 
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Bokstav 4 

 

 

 

 

 

 

 
Bokstav 1 

 
Bokstav 2 

 
Bokstav 3 

 
Bokstav 4 
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Uppgift 5 Qaflans dilemma 

 
Har ni löst uppgifterna 1-4 korrekt ska det stå en vit löpare (L) på 

c4, en vit springare (S) på f6, ett vitt torn (T) på h5 och en vit dam 

(D) d8. Nu ska ni placera ut en svart kung (K) på brädet så att den 

står i schackmatt. 

(Klicka på brädet ovan och ni kommer till Logiqboard, eller ställ upp på ett vanligt schackbräde.)  


