
 
 
 
 
Brooklyn Castle 
REGI Katie Dellamaggiore 
(USA, 101 minuter) 
 
En fantastisk och upplyftande dokumentär om en skolas schacklag som vinner ära och 
berömmelse. Vi får följa medlemmarna i schacklaget på en skola som ligger i ett av USAs 
fattigaste områden. Rochelle är den snygga tjejen som måste övervinna rädslan för att schack 
är nördigt. Pobo är den populäre och karismatiske ledaren som är alltför självkritisk. Alexis är 
son till invandrare som sätter press på honom att lyckas och att så småningom gå på college. 
Patrick kämpar för att bli bra på schack trots att han har ADHD. James älskar både att rappa 
och spela schack. Justus är den yngste och har svårigheter att passa in i laget. Filmen 
dokumenterar de unga spelarnas motgångar och framgångar, både på det personliga planet 
och på schackbrädet. Men trots att laget är det bästa i hela USA finns det chans att de inte får 
fortsätta spela eftersom skolan har svårt att få pengarna att räcka till. Det bästa med filmen är 
kanske att se hur barnen får ökat självförtroende och hur de lär sig att de trots sin 
utgångspunkt har stora möjligheter att lyckas i livet.    
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Diskussionsfrågor 

- Vad tyckte du om schack innan du såg filmen? Vad tycker du nu? Har ditt intresse för 
schack ökat? 

- Skulle du vilja ha schack som ett valfritt ämne i skolan? Vad kan det ha för 
fördelar/nackdelar att lära sig schack som ett skolämne? 

- Vad är det för likheter/skillnader mellan din skola och skolan i filmen? Tror du att det 
är stora skillnader mellan olika skolor i Sverige, eller är det bara så i USA och andra 
länder? 

- Vilket av barnen i filmen skulle du helst vilja vara kompis med och varför? 
- Lärde du dig något nytt av att se filmen, i så fall vad? 


