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Eleverne fatter en brik
10

Det er ikke kun matematikken, der er i fokus, når indskolingen
på Herlev Byskole bruger skakbrættet i matematiktimerne.
Dansk Skoleskaks læringskoncept SKAK+MAT gør eleverne
bedre til matematik og giver skolens børn - der har mange for-
skellige nationaliteter - et fælles sprog og en tydelig struktur.

tekst FREDERIK OVERBY VINDING /// foto JAKOB CARLSEN

–Hvordan er det nu, at bonden kan
bevæge sig?
På et splitsekund ryger et hav af
hænder i vejretmed pegefingrene iv-
rigt strittendemod loftet. Det er fre-
dag formiddag, og en af tredjeklas-
serne påHerlev Byskole skal have
ugens sidste time indenweekenden.
Klassensmatematiklærer Tina Eb-
besen, der har stillet spørgsmålet,
peger på en elev, der får ordet.
– Bønderne er friske ommorgenen,

lyder svaret, der bliver
mødtmed anerkendende

nik fra de andre elever.

Eleven henviser til, at i skakmå
bonden på sit første træk rykke to
felter frem i stedet for et. På skolen
arbejder børnenemed SKAK+MAT-
konceptet hver uge i én af de cirka
femmatematiktimer. Konceptet,
hvis navn er en afkortning af skak
ogmatematik, og samtidig det, man
siger, nårman har overvundet sin
modstander, er udviklet af Danske
Skoleskak som enmåde at styrke
børnsmatematiske evner.
Konceptet bygger på skak og spillets
grundregler,menudspiller sig som
”minigames”. Det er små opgavermed



SKAK+MAT
SKAK+MAT-konceptet lægger
op til minimum én ugentlig obli-
gatorisk lektion med skoleskak i
indskolingen som en effektiv me-
tode til at udvikle elevernes ma-
tematikkompetencer og arbejde
med matematik på nye måder.
Det originale koncept er udviklet
af Dansk Skoleskak i starten af
det sidste årti.

KILDE: SKOLESKAK.DK
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Tilbage i klassen
er børnene gået i
gang med dagens
opgave. Flere af
børnene sidder
med knæene på
stolene og over-
kroppen liggende
ind over bordet for
at kunne komme
tættere på brættet.
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få brikker i forskellige opstillinger.
For ikke at overvælde eleverne lærer
de kun én brik ad gangen, der hver har
en lille huskeremse ligesombonden.
–Undervisningsmaterialet er struk-
tureret eftermatematikprogression.
Når først børnene har lært brikkerne
at kende, så er det statistikker, sand-
synlighed, ligninger og brøker, der
styrer, hvadman går fremefter. Så
reelt set er det etmatematikmateri-
ale, der bruger skak somsit omdrej-
ningspunkt, sigerMikkelNørgaard,
der er læringschef i Dansk Skoleskak.

Diamonds are forever
I tredje klasse påHerlev Byskole har
eleverne arbejdetmed SKAK+MAT
siden efteråret sidste år. På den tid
har de lært om bonden og tårnet,
der udgør to ud af spillets i alt seks
unikke brikker. Tina Ebbesen står
ved den interaktive tavle og fortæl-
ler klassen, at de skal gå sammen to-
og-to og stille brikkerne som anvist
på skærmen.
På skærmen er der vist en opstilling
med fire sorte bønder i en diamant-
opstilling og et tårn. ”Diamonds are
forever” kanman læse i bunden af
skærmen.
Udover Tina Ebbesen er Sarah
Brevadt la Cour ogsåmed i klassen.
De er to ud af firematematiklærere
på skolen, der lige nu arbejdermed
konceptet. Herlev Kommune indgik
sidste år en aftalemedDansk Sko-
leskak om at bruge SKAK+MATpå
kommunalt niveau. De blev der-
for sendt på et tredages kursus hos
Dansk Skoleskak for at lære at bruge
konceptet. Ingen af demhar tidli-
gere haft særligmeget erfaringmed
skak, hvilket, de selv tror, kommer
dem til gode.
– Vi er ret gode til at sætte os ind
i elevernes tankegang. Vi er ikke
skakspillere, så vi får ”aha”-ople-
velserne sammenmed børnene,
hvilket, jeg synes, er en stor fordel.
Hvisman allerede havde forudset
det hele, så kan det også blive en an-
derledes undervisning, siger Sarah
Brevadt la Cour.
Men inden holdende kan begynde
at udtænke storslåede strategier på
brættet, så skal der gives hånd og
siges god kamp.

Fælles sprog
Det er skik i skak at give hånd, in-
denman starter, for at vise gensidig
respekt. Og det er ikke bare for den
gode sportsånds skyld, at det bliver
holdt ved lige. Det er tænktmed i
konceptet for at skabe klare rammer
for børnene.
–At give hånd og sige god kamper
nogle adfærdsregler, der er universel-
le. Det giver en roligere skole og et ro-
ligere undervisningsmiljø, sigerMik-
kelNørgaard fraDansk Skoleskak.
Det kan de to indskolingslærere sag-
tens se ideen i. Børnene kan nem-
mere komme til at arbejde, når de
har faste rammer. Derudover giver
SKAK+MAT også børnene et fælles
ståsted, hvilket er godt, fordi Herlev
Byskole har børn framange forskel-
lige nationaliteter.
–Der er en klar og tydelig struktur,
og det kan børn rigtigt godt lide. De
ved præcis, hvad de skal gøre, og så
er det nemmere for demat komme til
at undersøge noget. På en skole, hvor
der er såmange nationaliteter, som
der er her, så får de ligesomet sprog,
hvor alle hverken kanmere ellermin-
dre, siger SarahBrevadt la Cour.
Man behøves altså ikke være utro-
ligt langt fremme sprogligt for at
være god til SKAK+MAT. Det kan
ifølgeMikkel Nørgaard give nogle af
de fagligt svagere børn en optur.
– Det, der også sker i en klasse, er, at
nogle af de elever, der typisk har det
svært, excellerer og klarer sig lige så
godt som de andre. Det betyder, at
der er nogle styrkepositioner der for-
andrer sig, så nogle af de elever, der
normalt kan have det svært i skolen,
de shinermed det her, siger han.
Tilbage i klassen er børnene gået i
gangmed dagens opgave. Flere af
børnene siddermed knæene på sto-
lene og overkroppen liggende ind
over bordet for at kunne komme
tættere på brættet. To drenge fra det
samme hold er kommet op at disku-
tere, hvordan de skal rykke deres
brikker for at få den sorte bonde ned
på baglinjen.
Med små hurtige træk rykker den
ene drengmed brikkerne for at vise,
hvordan hans strategi vil vinde. Der-
efter rykker han brikkerne på plads,
som de stod. Selvomholdkammera-

ten ogmodstanderne godt
kan se, at han har ret, så
viser den anden dreng
alligevel, hvordan hans
strategi vinder spillet.
På hver sinmåde har de
begge fundet en løsning på
problemstillingen.

Totalt snydt
SKAK+MAT blev udvik-
let af Dansk Skoleskak

i starten af sidste årti. Det
blev rullet ud som et forsøg på en
række skoler i Aarhus, hvor der også
blev lavet et forskningsprojekt. Rap-
porten viste, at børnene, dermodtog
undervisning i SKAK+MAT-koncep-
tet, forbedrede sigmere end de klas-
ser, der ikke brugte det.
– Noget der er unikt ved rapporten
er, at den finder, at det virker lige så
godt – eller faktisk en smule bedre
– på drenge end piger. Det ser man
stort set aldrig i skoleindsatser.
Det plejer altid at være pigerne, der
profiterer mest af det, siger Mik-
kel Nørgaard, der er læringschef i
Dansk Skoleskak.

Inden øvelsen
går i gang, stil-
ler Tina Ebbesen
sig ned til den
bagerste væg, og
så repeterer de,
hvad de øver ved
SKAK+MAT. Hun
peger på, at kon-
ceptet rammer
godt ned i de tre
ud af de fire na-
turfagsområder:
At undersøge,
lave modeller og
kommunikere.

DEN DIGITALE PLATFORM
Dansk Skoleskak udrullede i efteråret 2018 SKAK+MAT
som et digitalt koncept.
Konceptet kan bruges af skolerne, og i skrivende stund
bruger tre kommuner konceptet på kommunalt niveau.
Der er tale om Herlev, Holstebro og Tårnby.
Lærerne kommer på tre dages efteruddannelse i
SKAK+MAT. Dernæst går de hjem og bruger undervis-
ningsmaterialet, sådan som det fremtræder i platformen
– og så kommer Dansk Skoleskak på besøg en gang
hvert halve år og sparrer med underviserne om udbyttet
af indsatsen.
Det bruges af cirka 350 undervisere i Danmark.

KILDE: MIKKEL NØRGAARD, LÆRINGSCHEF DANSK SKOLESKAK
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Grunden til, at børnene – og især
drengene – klarer sig ekstra godt,
tror Tina Ebbesen og Sarah Brevadt
la Cour, skyldes, at børnene ikke
tænker på SKAK+MAT som en nor-
malmatematiktime.
– Det har nok noget at gøremed, at
spil ofte tænder drengene. Det er et
spil med enmasse læring samtidig,
hvilket gør det til en rigtig god pen-
dant til andet undervisning. De tæn-
ker, de skal lege, så de bliver jo totalt
snydt, griner Tina Ebbesen.
Demener begge, at deres elever har
taget godt imod konceptet, og de er
glade for den ugentlige time.
– En af pigerne, der ermeget stille,
kommer altid op og hvisker, om vi

skal spille skak. Når jeg siger ja, kan
jeg se lysene i hendes øjne. Flere ord
er der ikke fra hende,men det er ty-
deligt at se, at det er noget, hun glæ-
der sig til, siger Tina Ebbesen.
Efter øvelsen er slut, bliver der
spurgt, omder er nogen, der har lyst
til at kommeop til tavlen for at vise
deres bud på, hvordanmanbedst
løser opgaven. Igen ryger en skov af
hændermod loftet. To par kommer
op til tavlen og viser – på et stortmag-
net-skakbræt – hvordan de gjorde.
TinaEbbesenmener også, at fordi
børnene tænker, at det er lige dele leg
som læring, så er de ogsåmindre ner-
vøse for at kommeop til tavlen.
– De er blevet bedre til at stå og

fremlægge for klassen. Der er flere
børn, der gerne vil komme op og
fortælle om strategierne. Det er som
om, at de glemmer, at de skal frem-
lægge, fordi det ikke er så formelt.
Man kommer bare op og fortæl-
ler omnoget, man lige har under-
søgt. Det ermeget umiddelbart, og
det hjælper nogen, fordi det fjerner
præstationsangsten, siger Tina Eb-
besen.• frov@kl.dk

FORSKNINGS-
PROJEKTET i AARHUS
Et forskningsprojekt i Aarhus fik
en række klasser på flere skoler til
erstatte en ugentlig matematiktime
med SKAK+MAT-konceptet. Si-
deløbende fortsatte andre klasser
som kontrolgrupper uden at bruge
konceptet.
I alt deltog 482 elever fordelt på 31
klasser i undersøgelsen.
Resultaterne viste, at de elever, som
havdemodtaget undervisning efter
SKAK+MAT-konceptet, efter trekvart
år var rykket en tredjedel af et under-
visningsår fra eleverne i kontrolgrup-
pen, der havdemodtaget almindelig
matematikundervisning.

KILDE: SKOLESKAK.DK

På skærmen er der vist en op-
stilling med fire sorte bønder i
en diamant-opstilling og et tårn.
”Diamonds are forever” kan man
læse i bunden af skærmen. Det
er på en og samme tid navnet
på opgaven, men også et hint
til, hvordan man løser opgaven.
Opgaven lyder således: Kan det
hvide tårn fjerne de sorte bønder,
inden en af dem når baglinjen?
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DIT DIGITALE
MAGASIN

Som abonnent på Danske
Kommuner kan du nu også læse
dit magasin på smartphone eller
tablet. Download vores app fra
App Store eller Google Play.


