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Sammanfattning 

 

Syftet med följande arbete är att undersöka om schackspelande kan höja elevers nivå i 

matematik och av den anledningen skulle kunna praktiseras under skoltid. Arbetet ger 

en översikt av tidigare forskning om kopplingar mellan matematik och schack. Metoden 

som används i föreliggande undersökning är semikvalitativa intervjuer med åtta lärare.  

Resultaten från litteraturundersökningen antyder att schack främjar matematiska 

förmågor. Resultaten från lärarintervjuerna visar att lärarna kunde se en ökning av 

koncentrationsförmågan hos eleverna den termin de hade schack på schemat. Till viss 

del kunde även en förbättring av självförtroende och matematiska förmågor skönjas.  

 

Nyckelord: Matematik, schack, matematiska förmågor, koncentration, självförtroende, 

skolämne. 
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Förord 

 

Likt vårdagssol i morgonglöd 
gick Jesus fram ur natt och död,  
till liv förutan like. 
Därför, så länge världen står, 
det efter vinter kommer vår, 
också i andens rike.  
 
Varje år när våren kommer är det som att jag och många andra har glömt att det efter varje 

vinter också kommer en vår. Det kan nog särskilt sägas gälla detta år, 2010, då våren här nere 

i Lund har låtit vänta på sig ända tills långt in i mars, och i mina hemtrakter i Bohuslän ligger 

snön alltjämt kvar.  

 

Ljuset påverkar oss nog mer än vad vi kanske vill erkänna. Hur lätt blir inte allt extra 

betungande under vintern? Inte minst när vi behöver göra något som vi tror övergår vår egen 

förmåga, eller i varje fall ter sig mycket omständligt och energikrävande. Många gånger kan 

vi nog också utsättas för själslig prövning och ge upp hoppet om att åter få vila på gröna 

ängar. Hur ljuvligt är det då inte att när våren kommit stämma in i psalm 198, där vi på nytt 

bekräftar att det efter varje vinter kommer en vår, också i andens rike.     

 

Det finns flera personer som gjort föreliggande arbete möjligt att genomföra, och som jag 

därför vill rikta ett särskilt tack till. Alla lärarna som villigt delade med sig av sina 

erfarenheter och uppfattningar kring schack i skolan.  Schackinstruktören Jesper Hall som 

hjälpte mig med litteratur. Professor Lars Holmstrand för hans föreläsning om schack i 

skolan. Min handledare Pesach Laksman som kom med konstruktiv kritik. Min familj som har 

gett stöttning i arbetet. Och sist men inte minst alla studiekamrater på Laurentiistiftelsen, ni 

har bidragit till att upprätthålla ett gott arbetsklimat.  

 

Lund, en solig eftermiddag den 25 mars i Nådens år 2010. 

Anders Svensson 
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1 Inledning  

 

 

Ett tävlingsparti i schack mellan två jämbördiga motståndare är en kamp där många 

praktiska faktorer spelar in. Viljan att vinna, viljan att kämpa i ett underläge, förmågan 

att använda sin tid på ett optimalt sätt, att kunna väga möjligheter mot varandra, att fatta 

ett beslut (och det även när det inte finns något helt bra alternativ) och att forma en plan. 

Det krävs också en stor koncentration under flera timmar, ett misstag kan i värsta fall 

medföra omedelbar förlust. Utöver dessa faktorer som är knutna till själva partiet krävs 

en förmåga till att se och räkna framåt i flera steg samt gedigna strategiska och taktiska 

schackkunskaper och en tilltro till den egna förmågan. 

 

När egenskaperna som behövs för att spela bra schack betraktas är det kanske inte så 

förvånande att många lärare och forskare har intresserat sig för frågan om schack skulle 

kunna vara användbart i skolan. Många länder har också sedan länge infört schack i 

läroplanen. Ryssland har exempelvis haft schack på skolschemat i över 40 år. Här i 

Sverige har vi dock inte infört schack i läroplanen men det finns en hel del skolor som 

erbjuder schack som elevens val. På senare år har också schackfyran slagit igenom, en 

klasstävling för alla fjärdeklassare där alla elever i klassen är med och deltar. Tävlingen 

består av kommunkval, distriktsfinal och riksfinal (i Globen).  

 

Jag har intervjuat åtta lärare vars klasser har deltagit i schackfyran under läsåret 

2008/2009 i syfte att undersöka om schack kan användas för att höja elevernas 

prestationer i matematik. Mina huvudfrågor var om lärarna kunde se en större 

progression bland schackspelande elever än ickespelande gällande ett antal förmågor 

samt om de iakttagit några ändringar i studieresultat i matematik.  
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2 Syfte och frågeställningar 
 
 
 
2.1 Syfte 
 

Syftet med följande arbete är att undersöka om schack kan höja elevers nivå i matematik 

och av den anledningen skulle kunna praktiseras under skoltid. 

 

 

2.2 Frågeställningar 

 

Till mitt syfte har jag fyra forskningsfrågor:  

1) Vilken betydelse har förmågan i matematik för hur väl eleven lyckas i schack, 

enligt de lärare vars klasser deltagit i schackfyran?  Med förmåga avses i detta 

arbete den kompetens en elev innehar. Denna kompetens är resultatet av 

medfödd skicklighet och skicklighet som erhållits genom träning. 

2) Vilka skillnader finns i progression hos schackspelande elever jämfört med icke 

schackspelande gällande förmågor som kan anses ha betydelse för 

matematikämnet, enligt de lärare vars klasser deltagit i schackfyran?  

3) I vilken grad har samma lärare iakttagit skillnader av studieresultatet i 

matematik?  

4) Vilken syn har dessa lärare på schack som skolämne? 
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3 Teoretisk bakgrund 

 

 

I detta kapitel redogörs först kort på vilket sätt schack förekommer i svenska skolan och 

i några andra länder. Därefter återges schackexpertisens vanligaste argument om varför 

schack gynnar en rad förmågor som enligt dem har betydelse för matematiken. Slutligen 

granskas vetenskapliga studier i syfte att klargöra ett eventuellt stöd av forskningen till 

införandet av schack på skolschemat.  

 

 

3.1 Schack på skolschemat 

 

3.1.2 Sverige 

 

1979 startade schackfyran, en breddtävling där alla fjärdeklassare kan deltaga. Första 

året deltog ca 1000 elever, men det har skett en drastisk ökning de senaste tre åren och 

våren 2009 deltog 9200 elever. I samband med schackfyran är det mycket vanligt att 

hela klassen har någon timme av obligatorisk schackundervisning i veckan. Vad dessa 

timmar tas ifrån varierar. Det kan vara från matematiken, från klassens timme, från 

specialtimmar, eller så anges inte några speciella timmar.  

 

1988 startade Sveriges första schackgymnasium i Norrköping vilket inte är i bruk 

längre. Sedan 2006 driver Sonja Kovalevskyskolan i Stockholm ett gymnasium 

(Metapontum) som ligger vid KTH:s campus. Där kan eleverna välja bland 

inriktningarna matematik, juridik, programmering och schack. Under läsåret 2008/2009 

fick dock schackinriktningen ställas in pga. för få sökande. 

 

Schack har aldrig förekommit i den svenska läroplanen men har ändå funnits med på 

schemat i många skolor under senare år i form av elevens val. Detta har oftast gällt 

skolåren tre till sex.  

 

I Enköping bedriver Örsundsbroskolan ett forskningsprojekt i samarbete med Uppsala 

universitet. Projektet startade hösten 2007 och beräknas pågå i fyra till fem år, och 
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syftar till att undersöka om schack kan förbättra matematikprestationen. Vid starten 

delades eleverna i skolåren ett och två in i två grupper: en experimentgrupp som spelade 

schack under vissa matematiklektioner, och en referensgrupp som hade ordinarie 

undervisning. Denna indelning kvarstår t.o.m. det läsår eleverna går i skolår fem, och 

för varje nytt läsår fylls det på med nya ettor som spelar schack. Antalet schacklektioner 

har begränsats, sex till åtta per termin, för att se om det går att få några positiva effekter 

utan att inskränka på de andra ämnena. Tanken är också att schackspelandet på 

lektionstid skall generera till spel på raster och i hemmet. Därför skall ändå ett 

tillräckligt antal schacktimmar uppnås. 

           

 

3.1.2 Andra länder 

 

Schack är en del av kulturen i många öststatsländer, kanske allra tydligast i Ryssland 

där schack har funnits med i läroplanen i mer än 40 år (Milat). Andra länder som infört 

schack på läroplanen är Venezuela, Turkiet och Bulgarien. Till viss del också Kanada 

och USA där schackundervisning är obligatoriskt i vissa delstater (von Schéele 2009 

och Norska schackförbundet). 

 

På Island finns det åtta skolor i Reykjavikområdet som bedriver schackundervisning. 

Målet är att få in schack på schemat på samtliga 38 skolorna i området (Norska 

schackförbundet). 

 

I Frankrike finns det sedan 2007 ett avtal mellan schackförbundet och 

utbildningsdepartementet som ska garantera schack som tillval för över 300 000 elever 

(Norska schackförbundet). 

 

Sandnes skola i Norge har inte schack på schemat men har ett nära samarbete med den 

lokala schackklubben. Mer än 40 % av eleverna är medlemmar i klubben och praktiskt 

taget alla har någon gång varit det (Norska schackförbundet). 

 

I Tyskland har nyligen två projekt avslutats, ett i Leipzig och ett i Trier. I England pågår 

ett projekt i Bradford. Det har också genomförts projekt och studier om schack i skolan 

i flera andra länder: USA, Kanada, Venezuela, Skottland och Belgien. 
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3.2 Vad säger schackexpertisen? 

 

Det finns en risk att schackspelarnas yttrande om schack endast består av personliga 

åsikter. Dessutom är de kanske partiska och vill se fördelar med att införa 

schackundervisning i skolan.  Trots det kan det vara av intresse att beröra några av de 

förmågor som schackspelarna själva anses tränas av schackspelande.  

 

En del schackspelare menar att det abstrakta tänkandet tränas vid schackspelande. 

Schackspelaren Jerry Meyers förklarar kopplingarna på följande sätt. Det abstrakta 

tänkandet tränas genom att bortse från detaljer och se helheten, samt genom att använda 

mönster från en kontext till en annan olik men relaterad situation (FIDE). 

 

Det som också framförs som en positiv effekt av schackspelandet är träningen att 

hantera flera överväganden samtidigt (Holmstrand 2009). Det är inte så enkelt som att 

det bara gäller att hitta ett drag. Man måste fundera på vad det finns för olika alternativ, 

motståndarens hot, sin egen plan, om det finns några faror som hotar eller om man själv 

kan ta initiativet. Det är den typen av överväganden som tränas 

 

Holmstrand (2009) framhåller också vikten av planering i schack. För att vinna räcker 

det inte att bara flytta pjäserna. Man måste ha en plan, en idé om hur man ska komma 

vidare. Eftersom det inte är tillåtet att ”prova” drag på brädet måste dessutom planen 

utföras som en inre bild i huvudet. Att kunna se och kunna tänka flera drag i förväg blir 

därmed en viktig förmåga.  

 

Enligt Holmstrand (2009) menar många schackspelare att schack kräver stor 

koncentration, och det under lång tid. Ett misstag kan medföra omedelbar förlust. Detta 

inser barnen snabbt, och schackspelarna menar att det går att se på barnen att de också 

blir fokuserade när de sitter vid brädet.  

Enligt (Holmstrand 2009) skulle de här förmågorna kanske kunna övas med hjälp av 

något annat spel, men det finns inte något som ligger lika nära till hands. Han vill dock 

understryka att  
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schack inte är något universalmedel på att träna en rad förmågor, men att det är ett bra 

sätt eftersom det sker på ett lekfullt sätt. Och att det är ett roligt sätt att lära sig tänka är 

poängen med schack i skolan enligt schackexpertisen. 

 

 

3.3 Vad säger forskningen? 

 

3.3.1 Överföring av kunskap – frågan om transfer  

 

Vår överblick av forskningsresultat om kopplingen mellan schack och matematik tar 

avstamp från diskussionen om huruvida det överhuvudtaget är möjligt att överföra 

kunskap från ett område till annat. I den engelskspråkiga litteraturen benämns detta 

forskningsområde som ”learning of transfer”. Jag har inte sett någon motsvarande 

beteckning i den svenska litteraturen men kanske kan det översättas med ”överföring av 

kunskap”. 

 

Pionjären på transferområdet, Thorndike, påstod så tidigt som 1901 att det måste finnas 

överlapp mellan de olika domänerna ifråga för att det ska kunna ske en överföring 

(Thorndike & Woodworth 1901). Med exempelvis geometri sker det enligt Thordike 

ingen överföring till religion, men väl till analysen i matematik där vissa begrepp har 

geometriska återkopplingar. Senare forskning har också bekräftat vikten av likheter 

mellan domänerna (Lobato 2006). Detta perspektiv på transfer är det klassiska 

perspektivet och har, om än med vissa modifieringar sedan Thorndike, dominerat 

forskningen (Cox 1997). Inom denna sfär råder det också en gemensam uppfattning att 

ju mer domänspecifik träning som praktiseras, vilket behövs för att uppnå en expertis 

färdigheter inom musik, matematik eller schack, desto mindre kan användas inom andra 

domäner (Gobet 2005).  

 

Här är inte platsen att ge en fördjupad eller fullständig bild av forskningsområdet 

transfer, detta skulle kunna vara en uppsats i sig självt. Dock ska här återges tre andra 

synsätt på transfer än det klassiska som finns bland forskarna. Ett är att det finns ett fåtal 

”överföringsförmågor” som formar intelligensen (Gobet 2005). Hit hör exempelvis 

verbal och visuell-rumslig intelligens. Dessa förmågor hjälper till att tillämpa det som 
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lärts in på ett område på ett nytt. Samtidigt så menar förespråkarna av denna teori att de 

förmågorna är medfödda och inte går att träna upp.  Ett annat synsätt är att inlärning och 

transfer är två oskiljbara begrepp (Lobato 2006). Därmed tas frågan om transfer bort. 

Ett tredje synsätt är att transfer tränas bäst genom undervisning av allmänt hållna ämnen 

som inlärningsstrategier, metoder för problemlösning och tekniker för resonemang 

(Gobet 2005).  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det inom forskningen råder en oenighet kring frågan 

om transfer, men att det är det klassiska perspektivet med likheter mellan domänerna 

som dominerar forskningen. Det är också detta perspektiv som utgör den teoretiska 

förankringen för föreliggande undersökning. 

 

 

3.3.2  Frågan om schackspelarnas kognitiva förmågor 

 

Om schack höjer matematikprestationen är det rimligt att anta att schack också höjer 

den matematisktlogiska intelligensen. Härav kan man dra slutsatsen att schackspelande 

barn i genomsnitt skall uppvisa högre resultat på intelligenstest om schack främjar det 

matematiska tänkandet. (Det som i allmänhet mäts vid ett intelligenstest är den 

matematisktlogiska intelligensen, vilken mäts i enheten IQ. I fortsättningen kommer vi 

därför endast att använda ordet ”intelligens” när den matematisktlogiska intelligensen 

åsyftas. ) Detta kan betraktas som ett nödvändigt men ej tillräckligt villkor för att införa 

schack på skolschemat som komplement till matematik. Det kan ju vara så att det är de 

högpresterande eleverna som redan från början blir intresserade av schack.  

I viss mån är det bekräftat att det för schackspelande barn finns en korrelation mellan 

spelstyrka och intelligens. I en studie från 1992 presterade 11-åriga schackspelare bättre 

på ett intelligenstest än genomsnittet. De bättre schackspelarna hade också högre IQ än 

de lite sämre schackspelarna (Frydman & Lynn 1992). Detsamma visade en studie från 

1990, också den med 11-åringar (Horgan & Morgan 1990).   

 

När det gäller vuxna schackspelare har studier givit olika svar på frågan om 

korrelationen mellan intelligens och spelstyrka. I en studie från 1927 fann Djakow ingen 

skillnad när han jämförde åtta stormästares intelligens med personer som inte spelade 
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schack (Djakow m.fl. i Gobet 2005). Däremot så påvisade Doll och Mayr en skillnad i 

allmän intelligens vid en studie från 1987 (Doll & Mayr i Gobet 2005).  

 

I Portugal genomförde Ferreira och Palhares en studie i syfte att undersöka om 

schackspelande elever är bättre på problemlösning med mönster än elever som inte 

spelar schack (Ferreira & Palhares 2008). 437 elever från skolår tre till och med skolår 

sex fick genomföra tre olika problemlösningstest. Första testet innehöll allmänna 

problem med mönster, det andra geometriska problem och det tredje numeriska mönster 

(talföljder).  Utfallet blev en relativt stor korrelation mellan spelstyrka och de allmänna 

mönsterproblemen samt talföljderna, 0,458 respektive 0,463. (Skalan går från 0 till 1, 0 

betyder fullständig okorrelation, 1 fullständig korrelation.) Det fanns inte en lika stor 

korrelation mellan geometri och spelstyrka, endast 0,320. För att en korrelation ska ha 

teoretiska och praktiska implikationer brukar det krävas att korrelationstalet ligger över 

0,35 (Cohen & Manion (1989) i Ferreira & Palhares 2008). Om det gör det så kan 

gruppförutsägelser utföras, annars inte.  

 

 

3.3.3 Det ideala experimentet 

 

Föregående avsnitt klargör att det finns en korrelation mellan schackintresset och 

matematikprestationen. För att kunna avgöra om det är de särskilt matematikbegåvade 

som blir intresserade av schack eller om schack genererar en höjning av 

matematikprestationen bör ett idealt experiment eftersträvas. Ett sådant experiment 

finns återgivet i (Gobet 2005) och kraven för dess utförande lyder som följer.  

 

Först och främst bör det vara ett slumpmässigt urval.  Med detta menas att spridningen 

av elevernas förmåga i det som ska undersökas från början är lika stor i alla 

experimentgrupper.   

 

Vidare bör eleverna indelas i minst två, gärna tre grupper. En experimentgrupp som 

spelar schack en viss tid per vecka, en kontrollgrupp som har ordinarie undervisning 

under samma tid och en placebogrupp som gör något annat, t.ex. datorspel. 

Placebogruppen finns med för att man skall undvika ”placeboeffekter”, dvs. att en effekt 

uppnås bara för att eleverna gör något annat. 
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Innan eleverna börjar delta i de olika grupperna (men efter gruppindelningen) bör ett 

förtest äga rum. Dels för att förändringen hos de olika grupperna ska kunna mätas, och 

dels för att få vetskap om på vilken nivå grupperna befinner sig från början. 

 

Experimenttiden bör vara tillräckligt lång för att det rimligen skall kunna ske någon 

effekt, lämpligen minst en termin. Därefter skall det vara ett eftertest som ska mäta 

eventuella förändringar. Helst skall eleverna vara omedvetna att de deltar i en studie, 

vilket dock kan vara mycket svårt. Det som däremot är lättare att genomföra är att det 

inte ska vara lärarna som utför själva testen utan separata testare. Avslutningsvis bör 

varje effekt rimligen vara synbar även på låg nivå av schackspelande för att schack ska 

vara av intresse för skolan.   

 

 

3.3.4 Matematik, problemlösning och IQ  

 

I Venezuela genomfördes en stor studie mellan 1979-1983 där över 4000 elever från 

skolår två deltog (FIDE). Experimentet gick ut på att mäta intelligensen, för såväl de 

elever som fått systematisk schackträning i skolan och de som fått ordinär undervisning. 

Resultatet som erhölls var att de schackspelande eleverna hade ökat sin IQ mer än de 

som inte spelade schack. Detta ledde till att schack infördes i läroplanen och sedan 1988 

bedrivs schackundervisning på alla skolor i Venezuela.  

 

I Kanada genomförde Gaudreau en studie mellan 1989-1992 som behandlade schack 

och problemlösning (FIDE). Studien är ännu opublicerad. 437 femteklassare delades in i 

tre grupper, A, B och C. Grupp A fick traditionell matematikundervisning samtliga tre 

läsår, grupp B kompletterade med schack de två sista läsåren, och grupp C hade 

schackbaserad matematikundervisning alla de tre läsåren. Det visade sig att eleverna i 

grupp B hade ökat sin problemlösningsförmåga med 12 % jämfört med kontrollgruppen 

A, medan eleverna i grupp C hade ökat sin förmåga med 21 %.  

 

Liptrap (1998) undersökte 1998 effekterna av schackundervisning på skolresultaten. 

Eleverna var från fjärde och femte skolåret, 67 ingick i schackgruppen och 504 i den 

andra gruppen. Urvalet var inte slumpmässigt vilket är det egentliga kravet för en 

studie, annars betraktas den som en kvasistudie. Men eftersom Liptrap kategoriserade 
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eleverna i de båda grupperna efter dem som behövde specialundervisning, de som var 

normalbegåvade, de som hade akademisk förmåga, samt de som var extra talangfulla, 

och jämförde varje delgrupp för sig kommer han delvis runt problemet med 

slumpmässigt urval. Resultaten visade på en förbättring av matematikresultaten för 

samtliga grupper utom de som gick under beteckningen akademisk förmåga.  

 

Det finns också exempel på undersökningar som säger att schack inte har någon positiv 

effekt på problemlösningsförmågan. Thompson (2003) jämförde sextiofyra 

schackspelande elever i skolåren 6-12 med 504 elever som inte spelade schack. Han 

analyserade elevernas resultat från en problemlösningstävling med hjälp av 

parametrarna skolår, IQ och schack (schackspelande elev eller icke schackspelande 

elev). Han fann att resultaten berodde på skolår och intelligens men inte på schack. 

Thompson påpekar dock själv en brist i analysen: metoden som användes för att 

korrelera poäng med skolår, IQ och schack kan ha tagit bort effekten av schackspelande. 

Detta eftersom de schackspelande eleverna kan ha haft högre IQ än genomsnittet, vilket 

i den använda metoden resulterade i att effekten av schackspelande till största delen kan 

ha setts som effekten av IQ istället. (För en klarare framställning av metodens exakta 

utförande se (Thompson 2003).)   

 

Det har också gjorts undersökningar som särskilt inriktar sig på lågpresterande elever 

eller elever med inlärningssvårigheter. I Leipzig gjordes 2008 en studie med 10-åringar 

som hade en IQ på 70-85, alltså något underbegåvade rent matematisktlogiskt (Scholz 

m.fl. 2008).  31 elever ingick i experimentgruppen och 22 i kontrollgruppen. Under ett 

läsår ersattes en matematiklektion i veckan med schackundervisning för 

experimentgruppen. Resultatet visade att schack gynnade enkel matematik.  

 

Ett annat exempel med elever med inlärningssvårigheter är en studie från 2007 där 38 

elever i åldrarna 8-12 år från Sydkorea deltog (Hong & Bart 2007). De testades under 

12 veckor på kognitiv förmåga som innefattade problemlösning, begåvning och 

resonemang. Den schackspelande gruppen utmärkte sig inte gentemot kontrollgruppen. 

Ett minus med denna studie, som också författarna påpekar, är att studien begränsades 

till 12 veckor. Det kan vara svårt för elever med inlärningssvårigheter att tillgodogöra 

sig schackträningen fullt ut under denna korta tid. 
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3.3.5 Koncentrationsförmåga  

 

I samband med matematikstudien i Leipzig som nämndes ovan (Scholz m.fl. 2008) 

undersöktes också koncentrationsförmågan hos 30 elever med inlärningssvårigheter. 10 

elever ingick i kontrollgruppen och 20 elever i experimentgruppen. Under ett läsår 

ersattes en matematiklektion i veckan med schackundervisning för experimentgruppen. 

Resultaten pekade inte på att schack hade någon positiv effekt för 

koncentrationsförmågan för barn med inlärningssvårigheter. Det som kan betraktas som 

en svaghet hos studien är den knapphändiga informationen om koncentrationstestet. 

Möjligtvis kan också förfarandet att mäta koncentration genom skriftliga test 

ifrågasättas. 

 

 

3.4 Sammanfattning  

 

Ryssland har haft schack på läroplanen över 40 år. Andra länder som följt efter är 

Venezuela, Bulgarien, Turkiet och till viss del USA och Kanada. Frankrike och Island 

satsar också mycket på schackundervisning. I Tyskland har minst två projekt 

genomförts och i England pågår ett projekt. I Sverige är det först på senare år som en 

del skolor har erbjudit schack som elevens val. Schackfyran har också expanderat 

kraftigt de sista åren. 

 

Det finns många egenskaper som schackspelare menar gynnar matematik, bl.a. 

koncentration, flerstegstänkande, visualisering, abstrakt tänkande, minne, analytisk 

förmåga och logiskt tänkande. De framhåller också vikten av att lärandet sker på ett 

lekfullt sätt. 

 

Inom forskningen dominerar synsättet att det måste finnas ett överlapp mellan två 

domäner för att överföring av kunskap mellan domänerna ska kunna äga rum. Vidare 

finns det ett relativt starkt stöd för att schackintresse korrelerar med matematikförmåga. 

Det finns också ett visst stöd för att schackspelande under skoltid kan generera 

matematikframgång. Studierna i Venezuela och Kanada visade på att schack höjde 

matematikprestationerna (FIDE). Men studien från Venezuela är svår att få tag på i 
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originalform och Gaudreaus studie är inte publicerad.  De två andra huvudstudierna, 

Liptrap (1998) och Thompson (2003), visade olika resultat men hade båda nackdelar 

rörande själva utformningen av experimentet. Liptraps undersökning visade på ett 

positivt samband men hade inte slumpmässigt urval (Liptrap 1998). Thompsons 

undersökning visade inte på något samband, men hade den bristen att ökat 

schackspelande kan ha inneburit högre intelligens. Därför kan effekten av schackets 

betydelse för problemlösningsförmågan ha setts som en effekt av enbart intelligensen 

(Thompson 2003).  

 

Jag har inte funnit någon undersökning som tyder på att schackinstruktion skulle 

försämra matematikresultaten eller att elever inte hinner med vad de skall på grund av 

att en matematiklektion i veckan ägnas åt schack. 
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4 Metod 

 

 

4.1 Val av metod 

 

Det finns i huvudsak tre olika metoder att tillgå för att undersöka lärares attityder och 

erfarenheter om schack i skolan. Dessa är enkäter, strukturella intervjuer och kvalitativa 

intervjuer. Nedan visas en schematisk uppställning som karakteriserar likheter och 

olikheter mellan de olika metoderna (Johansson & Svedner 2001). I denna uppställning 

har också det vardagliga samtalet medtagits som en jämförelse. 

 

Tabell 4.1 Jämförelse mellan enkät, strukturerad intervju, kvalitativ intervju  
och vardagligt samtal.  

 
  Form för kunskapssökande 
 
Egenskaper Enkät Strukturerad Kvalitativ Vardagligt 
   intervju intervju samtal 
 
Fasta frågeområden Ja Ja Ja Nej 
 
Fasta frågor Ja Ja Nej Nej 
 
Fasta svarsalternativ Ja/Nej Ja/Nej Nej Nej 
 
Svaren registreras med   Blankett Anteckningar, Bandspelare ------ 
   bandspelare 
 

Som lätt inses ger enkäter som har fasta svarsalternativ bred information, samtidigt som 

denna information endast är av ytlig karaktär. Om öppna svar tillåts kan informationen 

fördjupas något. Men utrymmet är begränsat och det finns heller ingen möjlighet till att 

ställa följdfrågor eller till att lyssna på tonfallet. 

 

Den kvalitativa intervjun har i likhet med enkäter fasta frågeområden, men har inga 

fasta frågor eller fasta svarsalternativ. Detta öppnar för en fördjupad information, vilken 

också brukar spelas in för att sedan transkriberas. Men å andra sidan kan kvalitativa 

intervjuer inte erhålla samma bredd som enkäter, och det finns också en viss risk att 

intervjun glider över i ett vardagligt samtal. 

 

Den strukturerade intervjun befinner sig någonstans emellan en enkät och en kvalitativ 

intervju. Denna form innehåller fasta frågor där en del svarsalternativ är fasta och en del 
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är öppna, vilket påminner om en enkät. Men eftersom informanten uttrycker sig 

muntligt och intervjun ibland bandas, finns det också likheter med den kvalitativa 

intervjun. Den största risken med en strukturell intervju är att den blir en muntlig 

genomförd enkät.   

    

Jag bestämde mig för att besvara min frågeställning genom att använda mig av 

semistrukturella intervjuer som metod. En semistrukturell intervju innebär en strukturell 

intervju med följdfrågor, dvs. svaren på de fasta frågorna lyssnas in och följs upp av nya 

frågor. På detta sätt undviks faran att intervjun blir en muntligt uppläst enkät, samtidigt 

som intervjun hålls inom fasta ramar så att den inte riskerar att ebba ut i ett vardagligt 

samtal.     

 

 

4.2 Urval  

 

Som vi berört i teoriavsnittet finns det en korrelation mellan matematikförmåga och 

schackintresse. Därför är det av stor vikt för undersökningens reabilitet att urvalet är 

slumpmässigt, dvs. att eleverna inte själva har valt att delta i schackundervisningen. 

Härav är det klart bättre att studera de klasser som deltagit i schackfyran jämfört med de 

schackklasser som finns på ett schackgymnasium eller de klasser där det enbart finns 

schack som elevens val.      

 

Jag har intervjuat åtta lärare vars klasser deltog i schackfyran under läsåret 2008/2009. 

Samtliga lärare var klassföreståndare och hade således eleverna i flera ämnen såsom 

matematik, svenska och engelska. Jag begränsade urvalet till de klasser som gick hela 

vägen till riksfinalen, och detta av två anledningar. För det första så maximeras på detta 

sätt schackundervisningen i skolan, eftersom många klasser tenderar till att sluta träna 

schack på lektionstid när de åker ut ur schackfyran. (I kommunkvalet eller i 

distriktsfinalen.) För det andra så ville jag ha en förhållandevis jämn fördelning av 

antalet lektionstimmar som har ägnats åt schack. Skulle fördelningen ha skiljt sig åt 

markant, vilket skulle vara fallet om jag jämfört en klass som åkt ut i kommunkvalet 

med en klass som gått till riksfinal, hade jag varit tvungen att göra betydligt mer 

intervjuer för att kunna dra några slutsatser. 
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Eftersom jag är bosatt i Skåne och mina föräldrar bor i Bohuslän så har två av 

intervjuerna ägt rum med lärare som varit verksamma i Skåneregionen, och de övriga 

fem i Västra Götalands Län. Samtliga lärare var kvinnor, vilket är det vanliga för dessa 

skolår.       

 

 

4.3 Genomförande 

 

Undersökningen genomfördes under oktober till december 2009. Sex av de sju 

intervjuerna var individuella, den sjunde var en gruppintervju med två lärare. 

Gruppintervjun var med de lärare som här ges namnen Lena och Sofia. Samtliga 

intervjuer ljudinspelades och transkriberades.  

 

Efter transkriberingarna så analyserades intervjuerna och resultaten visas i nästa kapitel. 

 

Ingen skola nämns vid namn och lärarna i undersökningen förses i framställningen med 

figurerande namn. När detta examensarbete godkänns kommer ljudinspelningarna såväl 

som transkriberingarna att raderas.    

 

 

4.4 Intervjufrågorna 

 

För att besvara de fyra forskningsfrågorna hade jag sex bakgrundsfrågor och fyra 

huvudfrågor som utgångsmall för mina intervjuer. En fullständig lista över samtliga 

frågor återfinns som bilaga.  Bakgrundsfrågorna behandlar lärarnas eget schackintresse, 

deras inställning till schack samt hur ofta de bedrev schack under skoltid. Dessa frågor 

finns med för att styrka undersökningens trovärdighet. Om det är någon eller några 

lärare som har ett stort schackintresse kan detta möjligtvis avspeglas i deras uttalanden 

om elevers progressioner, och då ska läsaren själv kunna avgöra om så är fallet. De fyra 

huvudfrågorna behandlar forskningsfrågorna och ämnar till att uppfylla arbetets syfte. 

Frågorna 1, 3 och 4 är i stort sett identiska med respektive forskningsfråga som 
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presenterades i kapitel två. Den enda fråga som behöver kommenteras ytterligare är 

huvudfråga två.           

 

Under huvudfråga två fick lärarna besvara i vilken grad de hade sett en skillnad i 

progression av utvalda förmågor hos schackspelande elever jämfört med icke 

schackspelande elever. I litteraturen fann jag flera förmågor som enligt schackspelare 

gynnar matematik. Utifrån dessa sållade jag fram de förmågor som enligt mig var de 

mest relevanta för matematikämnet: abstrakt tänkande, analytisk förmåga, 

flerstegstänkande, logiskt tänkande, koncentration och självförtroende. Analytisk 

förmåga definierades som förmågan att fatta ett beslut efter värdering av flera 

möjligheter, logiskt tänkande som förmågan att dra korrekta slutsatser ur givna 

premisser, och flerstegstänkande som förmågan att tänka framåt i flera steg (se bilaga). 

Abstrakt tänkande, koncentrationsförmåga och självförtroende definierades ej eftersom 

dessa begrepp ansågs vara välkända.   

   

Ursprungligen fanns ytterligare fem egenskaper med på listan: planeringsförmåga, 

förmågan att väga möjligheter mot varandra, visualiseringsförmåga, verbal förmåga och 

läsförståelse. Planeringsförmåga togs bort eftersom det var alltför likt flerstegstänkande, 

och ”väga möjligheter mot varandra” var för likt analytisk förmåga. Visualisering, 

verbal förmåga och läsförståelse togs bort eftersom dessa förmågor inte ansågs ha 

relevans för matematik. Anledningen till att dessa tre förmågor fanns med från början 

var att arbetet inte var strängt avgränsat till att endast omfatta matematikämnet.    

 

 

4.5 Metoddiskussion  

 

Det finns en svårighet med att använda semistrukturerade intervjuer som metod i min 

undersökning. Svårigheten består i om det är möjligt att besvara min frågeställning med 

denna metod. Är det möjligt för lärarna att uttala sig om elevers progressioner endast 

utifrån deras observationer i klassrummet? Hade det inte varit nödvändigt att eleverna 

skrev någon form av för- och eftertest så som de i teoridelen refererade studierna? Både 

ja och nej skulle jag vilja säga. Jag tror inte att det är nödvändigt för att bedöma 

koncentrationsförmågan och självförtroendet. Då tror jag tvärtom att observation är att 
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föredra framför skriftliga test, eftersom jag tror det är lättare att mäta dessa förmågor på 

detta sätt. Men när det gäller de andra förmågorna menar jag själv att det kan vara svårt 

att upptäcka några förändringar med enbart observation om förändringarna är små. Då 

anser jag det vara bättre med skriftliga för- och eftertest. Samtidigt menar jag att om 

lärarna kan se en förbättring på något område så finns det starka skäl att tro att så också 

är fallet. Det är dock mycket möjligt att det finns de som inte delar min uppfattning, och 

hävdar att man visst kan märka små progressioner av dessa förmågor enbart med hjälp 

av observation.  Men för att föregripa resultatet av undersökningen så lutade de flesta 

lärarna åt den förra uppfattningen.  

 

Om nu metoden med skriftliga test bättre visar progressionen av de rena matematiska 

förmågorna, varför användes då inte denna metod? Anledningen var att idén till detta 

arbete föddes under hösten 2009. Eftersom schackfyran spelas under vårterminen hade 

jag varit tvungen att vänta ytterligare en termin innan arbetet hade kunnat färdigställas 

om jag använt mig av tester.  

 

Avslutningsvis ska sägas att det bästa hade varit om varje lärare i undersökningen hade 

undervisat en parallellklass som inte hade schack på schemat. Då hade de lättare kunnat 

uttala sig om schackets betydelse för matematikprestationen. 
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5 Resultat 

 

 

I detta kapitel redovisas resultaten av intervjuerna med de åtta lärarna. Kapitlet är 

strukturerat efter intervjufrågorna, vilka är hårt knutna till forskningsfrågorna. Under 

avsnitt 5.3 som behandlar huvudfråga två, frågan om förmågorna, ges först en 

schematisk resultattabell. Därefter fördjupas resultaten under avsnitten koncentration, 

självförtroende och matematiska förmågor. Det utrymme som ges åt varje enskild lärare 

i de olika frågorna avspeglar hur mycket respektive lärare hade att lyfta fram i ämnet. 

 

 

5.1 Bakgrundsfrågorna  

 

Ingen av de åtta lärarna har varit aktiva i någon schackklubb, och endast tre uppger att 

de själva har något intresse för schack. Samtliga har dock en mycket positiv inställning 

till spelet. De flesta klasserna hade schack på schemat en gång i veckan med en 

intensifiering inför varje tävling.  Lektionstiden som togs i anspråk varierade, men ofta 

var det ingen specifik lektionstid som användes.  

 

Tabell 5.1 Sammanställning av lärarnas bakgrund; deras schackintresse, vilken lektionstid 

som togs i anspråk för schackundervisning, träningsfrekvens för schackspelande i skolan. 

 

Lärare Schackintresse Lektionstid Frekvens 

Astrid Inget Matematik En gång varannan vecka. 
Tätare inför tävlingar. 

Eva Ja, något Ej specifikt Ett par gånger i veckan. 

Hanna Ja, något Matematik En gång i veckan. 

Kerstin Inget Klassens timme En gång i veckan. 

Lena Inget Ej specifikt Intensivt inför tävlingarna.  

Sofia Inget Ej specifikt Intensivt inför tävlingarna.  

Tilda  Inget Specialtimmar En gång i veckan. 

Viktoria Ja, något Ej specifikt En gång i veckan och flera korta 
stunder. 
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I Astrids, Sofias och Tildas klasser kom eleverna ofta en halvtimme innan skoldagen 

började för att spela schack i klassrummet. Eva, Hanna, Kerstin, Sofia och Tilda uppger 

att eleverna spelade schack hemma med kompisar och föräldrar.  

 

För samtliga lärare utom Tilda, som sedan många år tillbaka har tävlat i schackfyran, 

var det första gången som de deltog i schackfyran. Hanna har dock haft schack i 

matematikundervisningen sedan tidigare.  

 

 

5.2 Korrelationen mellan matematikförmåga och spelstyrka  

 

Åsikterna om hur skicklighet i schack korrelerar med matematisk begåvning varierar 

hos lärarna. Kerstin menar att ”man måste ha ett ganska matematiskt sinne för att fixa 

det.” Astrid går steget lägre:  

 

De som varit högst rankade bland schackspelarna är väldigt duktiga matematiskt också, 

det kan jag direkt se. Men vi har diskuterat att det inte nödvändigtvis måste vara så, vi har 

en tjej i en annan klass som har spelat på riksnivå och hennes lärare sa att hon inte är lika 

framgångsrik i matematik. Men jag tycker nog definitivt att jag kan se att de som 

rankades högst i schack hade väldigt lätt för matte.   

 

Lena, Sofia och Viktoria anser att det inte går att säga på förhand vilka som kommer att 

lyckas i schack, utan att det är en spridning över hela klassen. Lena resonerar 

exempelvis enligt följande: 

 

Det var inte så att bara vissa barn blev duktiga schackspelare. Utan det kunde vara sådana 

som egentligen hade dålig koncentrationsförmåga, och kanske även saknade logiskt 

tänkande som faktiskt klarade av det här. Och det har jag ingen teori om vad det kan bero 

på. Jag kan förstå att det här har med intelligens att göra, men på vilket sätt vet jag inte 

riktigt. Men det var inte bara de som man förväntade sig att spela bra som gjorde det, utan 

det var faktiskt en spridning över hela klassen.  

 

Eva lade däremot märke till att det många gånger var lågpresterande matematikelever 

som lyckades i schack. Hanna menar att de var busarna som presterade bäst, och inte 
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”plugghästarna” som presterade bra på proven. Busarna var mer kreativa och spelade 

därför bättre schack resonerar hon. 

 

 

5.3 Progression av förmågor 

 

5.3.1 Schematisk resultattabell 

 

Lärarna fick besvara frågan om de kunnat se en större progression av förmågor 

kopplade till matematikämnet i deras schackspelande klass än hos en klass med vanlig 

undervisning. Resultatet har sammanställts schematiskt i tabell 5.2 nedan och omfattar 

förmågorna abstrakt tänkande, analytisk förmåga, flerstegstänkande, logiskt tänkande, 

koncentration och självförtroende. (Med analytisk förmåga menas här att fatta beslut 

efter värdering av flera möjligheter.) Siffran ”0” betecknar att ingen skillnad märktes, 

tecknet ”+” att en svag förbättring kunde anas och ”++” att det skett en tydlig 

förbättring.  

 

Tabell 5.2 Lärarnas bedömning av elevernas progression i en klass med schackinstruktion 

jämfört med en klass med vanlig undervisning. ”0” betecknar att ingen skillnad märktes, ”+” 

en svag förbättring och ”++” en tydlig förbättring. 

 

Egenskap Astrid Eva Hanna Kerstin Lena Sofia Tilda Viktoria 

Abstrakt tänkande 0 0 0 0 0 0 ++ 0 

Analytisk förmåga + 0 0 0 0 0 0 ++ 

Flerstegstänkande + 0 + 0 0 0 ++ + 

Koncentrationsförmåga ++ 0 ++ + + ++ ++ ++ 

Logiskt tänkande + 0 0 0 0 0 0 ++ 

Självförtroende 0 ++ ++ 0 0 0 ++ ++ 

 

 

Av tabellen framgår att alla lärarna utom en kan se en ökning av koncentrationen, varav 

fem kan se en tydlig förbättring. Fyra ser en klar förbättring av självförtroendet, fyra 

anser också att flerstegstänkandet har förbättrats även om det inte är lika tydligt.  Det 

logiska tänkandet och den analytiska förmågan menar två lärare har förbättrats, och en 

anser att det abstrakta tänkandet har gynnats.  
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Vidare kan vi lägga märke till att Tilda och Viktoria har märkt tydliga skillnader på de 

flesta områdena. Astrid och Hanna har också märkt skillnader på flera områden, men 

inte lika tydligt. Fyra av lärarna; Eva, Kerstin, Lena och Sofia har knappt sett några 

förändringar alls förutom koncentrationen och självförtroendet.  

 

 

5.3.2 Koncentration 

 

Astrid anser att hennes klass har en ganska bra uthållighet, de har tålamod och ger inte 

upp. Det kunde hon bland annat se genom den matematiktävling klassen deltog i redan 

under skolår tre, alltså året innan de började med schack. Men hon menar att klassen 

hade en ännu större kämparanda när de ställde upp året efter.  

 

Eva är den enda läraren som inte framhåller att koncentrationen har gynnats av 

schacket. 

 

Hanna har under flera år infogat schack i matematikundervisningen just för att hon 

anser att det är bra för koncentrationen. Under det gångna läsåret menar hon också att 

koncentrationsförmågan har ökat. Som exempel lyfter hon fram en elev med ADHD 

som kunde fokusera på schacket, men även att klassen som helhet var väldigt 

fokuserade på matematiklektionerna.  

 

Kerstin finner inte att hon kan se någon större skillnad av elevernas progressioner, utom 

möjligen att eleverna orkar hålla ut lite längre under matematiklektionerna, tänka lite 

mer innan de ger upp.  

 

Lena förmodar att den koncentration som ett schackparti kräver att utövarna uppbådar 

till viss del kan ha smittat av sig till det vanliga skolarbetet. Men hon trycker framförallt 

på att hon  

 

märkt att vissa barn som har koncentrationssvårigheter annars, har förvånansvärt bra 

klarat av att koncentrera sig när vi varit ute och tävlat. Man har sett helt andra sidor hos 

vissa barn faktiskt. 
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Sofia tar upp att  

 

under den period då det var som mest intensivt med schackträningen så tycker jag att 

eleverna var mer koncentrerade, att koncentrationen som helhet var bättre. 

 

Enligt Tilda så ansåg eleverna själva, vilket överensstämmer med Tildas uppfattning, att 

de blev mer koncentrerade när de spelade schack och att det smittade av sig på andra 

ämnen. 

 

Viktoria anser att koncentrationsförmågan utvecklades och tror att det vore bra om fler 

skolor hade schack i undervisningen. Hon berättar vidare att hon i klassen hade  

 

en särskoleelev och en som hade rätt så grova hjärnskador, och det var väldigt 

fascinerande med just de här två eleverna. Speciellt den här killen med hjärnskador, han 

var väldigt förälskad i schack och jag tror schacket betydde mycket för honom. Det 

berodde nog på att drivkraften blev hans eget intresse fast hans största svårighet var just 

koncentrationsförmågan.  

 

Samtidigt så är Viktoria noga med att poängtera att  

 

schack inte är något allena saliggörande medel, men att vissa oroliga, särskilt pojkar, kan 

fångas upp och få en ökad koncentrationsförmåga genom schacket. 

 

 

5.3.3 Självförtroende 

 

Astrid och Kerstin tar inte upp självförtroende som någonting som har förändrats genom 

schacket. Det gör egentligen inte Lena och Sofia heller, även om de nämner att barn 

som vanligtvis inte har så lätt för skolan kunde lyckas i schack.  

 

De övriga fyra lärarna framhåller att de har sett en ökning av självförtroendet hos vissa 

elever. Hanna, Tilda och Viktoria lyfter också fram vikten av ett gott självförtroende för 

att lyckas i skolan. Tilda och Viktoria nämner specifikt dess betydelse för matematik. 
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”Självförtroende och koncentration är grunden för att lösa problem i matematiken” 

sammanfattar Viktoria.   

 

Eva tar upp aspekten att inte alla elever får bättre självförtroende av att spela schack, 

vissa får kanske lära sig att ödmjuka sig:  

 

Vissa har ju fått otroligt mycket bättre självförtroende, medan vissa andra har behövt 

tagga ner lite också och lära sig att se att andra kan också. Det kan ju i värsta fall bli så att 

de barn som blir satta på en piedestal blir lite otrevliga. Men de kan få sig en tankeställare 

när de blir slagna i schack. 

 

 

5.3.4 Matematiska förmågor 

 

Här följer en fördjupning av lärarnas uttalanden om elevernas progression av de 

matematiska förmågorna abstrakt tänkande, analytisk förmåga, flerstegstänkande och 

logiskt tänkande. 

 

Flera lärare; Astrid, Eva, Hanna, Lena, Sofia, framhåller svårigheten i att avgöra om 

deras elever haft större progression av de matematiska förmågorna än elever som inte 

spelat schack. Eva argumenterar också för att hon upplevde hennes klass som en stark 

grupp redan innan schackfyran.  

 

Det var väldigt många barn i den här klassen som var duktiga i problemlösning. De ville 

ha utmaningar, kluringar var det bästa de visste. Så om jag lade fram några kluringar, så 

var det jättemånga som valde dem istället för att läsa i boken. Förra klassen hade jag inte 

gjort detta med. 

 

Tilda och Viktoria är de lärare som är säkrast på att de har sett förbättringar av de 

matematiska förmågorna. Tilda betonar abstrakt tänkande och flerstegstänkande medan 

Viktoria särskilt framhåller den analytiska förmågan och det logiska tänkandet. Astrid 

och Hanna är mer försiktiga i deras uttalanden, men tror ändå att en viss utveckling har 

skett på vissa områden. Viktoria menar att de lågpresterande matematikeleverna har 

gynnats speciellt av schackundervisningen. Astrid anser att några av de lågpresterande 
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eleverna som tränade mycket schack har gått framåt i matematik. Eva nämner att dessa 

elever i varje fall har haft en god progression, men poängterar att hon inte vet om det 

beror på schackspelandet. 

 

Även om inte alla såg någon förbättring av matematikförmågorna så instämmer 

samtliga i att det kan finnas möjliga kopplingar mellan schack och matematik. Eva 

anser att man får med sig mycket av schack, bland annat att tänka framåt i flera steg. 

Men eftersom hon hade en stark klass redan innan har hon svårt att avgöra om detta 

utvecklades. Tilda är den som ser mest kopplingar: ”Allting tror jag de får in, och en del 

får in det mer än andra, det är väldigt individuellt.” Ingen nämner att matematikämnet 

eller några andra ämnen har blivit lidande av schacket. De har alla hunnit med vad de 

skulle.  

 

 

5.4 Studieresultat i matematik 

 

Av de åtta lärarna är det endast Viktoria som kan se en förbättring av studieresultaten i 

matematik. Viktoria menar också att de lågpresterande matematikeleverna gynnades 

speciellt av schack. Eva och Kerstin påpekar att de upplevde klassen som en 

högpresterande grupp redan innan schackfyran, och har därför svårt att se någon 

skillnad. Tilda anser att hon inte kan avgöra någon förändring eftersom hon inte hade 

eleverna innan schackfyran. Lena och Sofia lyfter fram att de inte var medvetna om att 

schack eventuellt skulle kunna höja matematikprestationen. Sofia resonerar: 

 

Hade man nu som lärare gjort detta en gång till med en klass så hade man nog 

agerat annorlunda. Då hade man haft en annan framförhållning. Man hade kunnat 

planera och överhuvudtaget kanske fått in det på ett annat vis också. Nu var ju detta 

som en kul grej, men med facit i hand (dvs. frågorna i intervjun) så vet i alla fall 

jag hur jag skulle agera om möjligheten hade kommit igen. 
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5.5 Schack som skolämne  

 

Astrid anser att schack ska få finnas som elevens val, men inte som ett obligatoriskt 

ämne. Däremot argumenterar hon för att schack passar in som ett inslag i 

matematikundervisningen.  

 

Matte innehåller jättemånga delområden, och om man tittar på strävandemålen och 

kursplansmålen så ser man att schack fungerar väldigt bra ihop med strävandemålen. Men 

om man tittar på uppnåendemålen så tror jag inte riktigt att det finns med där. 

 

Eva anser inte heller att schack ska vara obligatoriskt, utan att den enskilde läraren ska 

få avgöra huruvida det passar just hennes klass.  

 

Min grundtanke är att det ska finnas en anledning och ett intresse. Om detta finns när det 

gäller schack så ska man ha schack i skolan. Men det ska inte finnas per automatik för då 

tror jag man tar bort mycket av glädjen. I år spelar ingen schack här på skolan, i alla fall 

inte mer än att de kommer och lånar ibland. Vi kommer heller troligen inte att haka på 

schackfyran i år. För det kan vara andra saker som passar dem, och det är det antagligen. 

Schack hade inte lämpat sig för min förra grupp exempelvis. 

 

Hanna betonar att eleverna inte ska få välja om de vill ha schack på schemat utan det 

ska läggas in som ett obligatoriskt inslag i matematikundervisningen. Hon påpekar 

också att ”man borde göra reklam av schack för lärare så att de förstår hur bra det här 

är” .  

 

Kerstin och Tilda menar det skulle fungera bra att ha schack som elevens val. Lena 

anser att schack ska finnas som elevens val eftersom schack tangerar så många andra 

ämnen. Hon föreslår också att det ska finnas med ett kapitel i matteboken som handlar 

om schack. Sofia håller med Lena om idén med schackavsnittet i matteboken och 

understryker att schack ska få finnas som ett stående ämne i elevens val.  

 

Viktoria tror på schack som skolämne.  

 

För mig har detta varit lite av en aha-upplevelse, detta hur fantastiskt fint det är att man 
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lär av varandra. Och man lär sig bara genom att möta någon som är lite bättre, och prova 

sig fram. Jag tror att det är en modell som är bra att lära sig på, mer än att bara vi lärare 

förklarar en text. Jag kan tänka mig att det i dagens samhälle med alla datorer, 

videokameror och teknik är just genom att prova sig fram som man lär sig. Och lite är det 

i schack så att man tänker: gör jag så, så blir det så och gör jag si så blir det si. Så därför 

kan jag tänka mig att schack är väldigt bra för dagens barn.  

 

Viktoria tror att det största hindret för att föra in schack i skolan ligger i att många lärare 

kan vara rädda för att införa något som eleverna behärskar bättre än dem själva. 

 

 

5.6 Sammanfattning 

 

Alla lärarna har en positiv inställning till schack, men ingen har spelat aktivt i klubb. 

Tilda har under flera år haft klasser som medverkat i schackfyran, medan det är första 

gången för de övriga. Eva valde att ställa upp med sin klass därför att hon ansåg att det 

passade klassen. Eleverna har ägnat ungefär lika mycket tid åt schack i de olika 

klasserna. 

 

Åsikterna om vilka elever som blir bra schackspelare skiljer sig åt bland lärarna. Astrid 

och Kerstin menar att det är de högpresterande matematikeleverna som blir bäst i 

schack, medan Eva och Hanna snarast hävdar motsatsen. Lena, Sofia och Viktoria anser 

att det var en jämn spridning över klassen. 

 

Alla lärarna utom Eva anser att koncentrationsförmågan har gynnats av schacket och 

fem av dem anser att ökningen är tydlig. Fyra lärare menar att självförtroendet har 

stärkts av schacket. Hanna, Tilda och Viktoria lyfter fram självförtroendets betydelse 

för att lyckas i matematik. 

 

Fyra av lärarna; Astrid, Hanna, Tilda och Viktoria ser en god progression hos eleverna 

av de matematiska förmågorna, särskilt Tilda och Viktoria.  Viktoria och till viss del 

också Astrid och Eva menar att de lågpresterande matematikeleverna har gynnats 

speciellt av schack. De övriga ser ingen ökning men tror att det finns kopplingar mellan 

schack och matematik. 
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Det är endast Viktoria som anser att elevernas studieresultat i matematik har förbättrats, 

de andra lärarna såg ingen förändring. 

 

Viktoria vill införa schack som skolämne, Hanna som ett obligatoriskt inslag i 

matematikundervisningen, de övriga som elevens val. Astrid, Lena och Sofia öppnar 

dock upp för att införa schack som ett inslag i matematikundervisningen. 
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6 Diskussion och slutsatser 
 
 
6.1 Kan schack höja matematikprestationen? 
 
 

6.1.1 Schackspelares svar 

 

Jag nämnde i teoriavsnittet att det kan finnas en risk för att schackspelarnas argument 

till att införa schack i skolan kan grunda sig enbart i åsikter som inte är underbyggda av 

vetenskapliga undersökningar. Att så också ibland är fallet har jag kunnat konstatera 

under sökandet efter litteratur. Jag vill därför understryka betydelsen av att vara 

källkritisk vid läsandet av litteratur som höjer schack till skyarna. Förvisso spelar jag 

själv schack och jag ska inte hyckla med att jag gärna vill se fördelar med schack i 

skolan. Dock vill jag inte framföra sådana påståenden utan grund.  

 

En förmåga som jag ställer mig tveksam till att den skulle tränas genom schack är det 

abstrakta tänkandet. Jag är skeptisk till att kalla en tänkbar ställning där man i tanken 

har borttagit några pjäser från rådande ställning för en abstraktion. Det är också 

tveksamt att kalla användandet av kunskaper från en schacksituation i en annan 

schacksituation för abstrakt tänkande eftersom det rör sig om samma domän. 

 

 

6.1.2 Forskningens svar 

 

I arbetets redogörelse av tidigare studier om kopplingen mellan schack och matematik 

har jag försökt att angripa huvudfrågan (Kan schack höja matematikprestationen?) från 

flera håll. Man skulle kunna invända att det räcker att studera de undersökningar som 

behandlar huvudfrågan enligt det ideala experimentet med slumpmässigt urval, förtest, 

eftertest, placebogrupp, kontrollgrupp etc. Detta är det mest pragmatiska synsättet. Men 

även om dessa studier ger en viss antydan att schack kan förbättra resultaten i 

matematik så är det inte ställt bortom varje tvivel. Att bredda det teoretiska perspektivet 

till att också innefatta studier som enbart behandlar korrelationen mellan 

schackspelande och matematikförmåga är därför fruktsamt. Detsamma gäller frågan om 
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transfer. Eftersom frågan om transfer är den mest grundläggande är det mest logiskt att 

börja kommentera den. 

 

Kan förmågor som är tillägnade på ett område användas på något annat område? Svaret 

har ofta ansetts som självklart jakande inom utbildningsväsendet. Tron att det eleverna 

lär sig i skolan har en täckning även utanför klassrummet har av traditionen varit stark. I 

den andan hade också latin och geometri en plats i skolan. Tanken med dessa ämnen var 

att eleverna skulle träna sig i att tänka och att denna träning i tänkande skulle vara 

användbar även inom andra områden. Denna syn har dock kritiserats av senare 

forskning (Lobato 2006). Idag dominerar synsättet att det måste finnas gemensamma 

element hos domänerna för att transfer ska kunna vara möjligt.  

 

Om schack ska kunna höja matematikprestationen måste det enligt denna teoretiska 

utgångspunkt finnas gemensamma element med matematik. Vi kan ställa upp en 

hypotes om gemensamma element och pröva den genom att undersöka huruvida 

spelstyrka korrelerar med matematikförmåga. Vi får då inget svar på frågan om en 

eventuell orsaksriktning, men väl på frågan om gemensamma element.   

 

Om studierna om korrelation tydligt visar att det inte finns någon korrelation mellan 

schack- och matematikförmåga så kan vi glömma alla undersökningar om orsak och 

verkan. Men om dessa studier visar att det finns en korrelation så styrker de dels de 

pragmatiska studierna men de kan också användas som argument till vidare studier om 

ifråga om kausalibilitet. De tre studier, (Frydman & Lynn 1992, Horgan & Morgan 

1990, Ferreira & Palhares 2008), om barns korrelation mellan spelstyrka och 

matematikförmåga som togs upp i teoridelen visar alla på att det finns en korrelation. 

För vuxna visade en gammal studie, (Djakow m.fl. i Gobet 2005), inte på något 

samband medan den nyare, (Doll & Mayr i Gobet 2005), visade på ett samband mellan 

spelstyrka och allmän intelligens. Sammantaget pekar alltså dessa studier på ett relativt 

starkt stöd för en korrelation mellan schack- och matematikförmåga. Att detta samband 

finns är ingen överraskning för flertalet schackspelare. Det finns en överrepresentation 

av klubbspelare som har en bakgrund i matematik eller naturvetenskap.  

 

Att det finns en korrelation mellan schack- och matematikförmåga är visserligen 

intressant från ett allmänt perspektiv. Men utifrån skolans synvinkel är det 
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orsaksriktningen som är relevant. Om det enbart är så att goda matematiker blir bra 

schackspelare är schack inte något intressant för skolan. Men om orsaksriktningen 

också kan gå i andra riktningen då är schack intressant för skolan. Och det är detta som 

huvudstudierna i avsnitt 3.3.4 undersöker. Dock har det inte gjorts så många studier om 

just kopplingen mellan schack och matematik i skolmiljö. En tänkbar anledning till det 

är att det lätt uppstår ett ”moment 22”: För att en studie ska få genomföras i skolan 

kräver skolledningen ofta (och det med all rätt) att det ska finnas mer än en känsla att 

schack skulle kunna gynna skolarbetet. Men för att man skall kunna få mer än en känsla 

måste studien ifråga genomföras.  

 

Av de studier om orsaksriktning som presenteras i avsnitt 3.3.4 visar studien i 

Venezuela (FIDE), Gaudreau (FIDE) och Liptrap (1998) på ett positivt orsakssamband 

mellan schack och matematik, dvs. att schackspelande kan generera 

matematikframgång. Thompson (2003) visar dock inte på något samband. Av de två 

studierna som behandlade lågpresterande elever, (Scholz m.fl.2008, Hong & Bart 2007),  

visade (Scholz m.fl. 2008) på ett positivt samband medan (Hong & Bart 2007) inte 

visade på något samband. Ur detta kan man lätt förledas att dra slutsatsen att det finns 

ett relativt starkt stöd för att schack kan höja matematikprestationen. I synnerhet 

eftersom den fjärde huvudstudien om normalpresterande elever, (Thomson 2003), hade 

den nackdelen att effekten av schackets betydelse kan ha setts som effekten av enbart 

intelligensen. Men den grund på vilken slutsatsen dras måste nyanseras en aning. 

Studien från Venezuela är svår att få tag på i originalform och Gaudreaus studie är ännu 

opublicerad. Liptrap (1998) hade inte slumpmässigt urval, även om det delvis kan 

förbises eftersom han gör en kategorisering av eleverna. Sammantaget så antyder ändå 

studierna att schack kan höja matematikprestationen. Men det finns också en viss 

reservation mot studierna som drar ner trovärdigheten av dess resultat. 

 

 

6.1.3 Lärarnas svar 

 

Innan vi fördjupar oss i lärarnas svar kring frågorna om schack i skolan bör det nämnas 

något om hur frågorna ställdes. Vi kan lägga märke till att såväl den andra som den 

tredje huvudfrågan formulerades som en ledande fråga (se bilaga). Det är naturligtvis 

inte optimalt, men jag anser inte att det påverkade lärarnas svar. Om vi betraktar tabell 
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5.3 ser vi att lärarna varken ger enbart positiva eller enbart negativa omdömen. Förvisso 

finns det lärare som ger mer positiva omdömen och sådana som ger mer negativa. Men 

även de mest positiva ser inte framsteg på alla områden och de mer återhållsamma ser 

ändå framsteg på något område.  Det pekar på att lärarna har en nyanserad bild av 

progressionsutvecklingen och det ger enligt min mening en hög trovärdighet till lärarnas 

svar.  

 

Men även om trovärdigheten är hög finns det en viss nackdel på vilket sätt schackfyran 

är utformad. Lärarna väljer själva om de vill ställa upp med sin klass. Det gör att det kan 

finnas lärare som väljer att delta pga. att deras klass är duktig på problemlösning, och att 

andra lärare väljer att avstå av motsvarande skäl. Detta medför i sin tur att urvalet inte 

blir helt slumpmässigt. I föreliggande undersökning argumenterar en lärare för att 

schackfyran passade hennes elever, vilket gjorde att hon anmälde klassen till tävlingen.   

Det bör poängteras att detta inte gynnade tesen att schack höjer matematikprestationen. 

Läraren (Eva) upplever sedan tidigare klassen som en stark problemlösningsgrupp och 

kan därför inte se någon annan ökning än självförtroendet. 

 

Något ska också nämnas om Tilda som har deltagit i schackfyran under många år. Hur 

kan hon göra jämförelser med elever som inte spelar schack? I hennes fall kompenseras 

detta genom att eleverna i hennes klass själva svarade på frågan om eventuella 

förbättringar. 

 

Lärarnas syn på korrelationen mellan spelstyrka och matematikförmåga skiljer sig åt. 

Kerstin och Astrid menar att högpresterande matematikelever lyckas bäst i schack 

medan Eva och Hanna snarast hävdar motsatsen. Lena, Sofia och Viktoria ser däremot 

en jämn spridning över klassen. Någon enkel slutsats om korrelationen kan därför inte 

dras från vår undersökning. 

 

Denna undersöknings klaraste huvudresultat är att koncentrationsförmågan tränas vid 

schackspelande och att elever drar nytta av detta i sina matematikstudier. Samtliga 

lärare utom Eva intar denna ståndpunkt. Hanna och Viktoria ger specifika exempel på 

elever vars koncentration har ökat. Hanna lyfter fram en elev med ADHD, och Viktoria 

en särskoleelev samt en elev med grova hjärnskador. Resultatet bestrider studien i 

Leipzig (Scholz m.fl. 2008), som intressant nog inriktar sig på elever med 
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inlärningssvårigheter. Till viss del kanske resultatet också motsätter sig det klassiska 

transferperspektivet, som argumenterar för att träning i tänkande inte är tillräckligt för 

att transfer ska ske.  Dock anser jag i fallet med Leipzigstudien att det lämnades mycket 

knapphändig information om det skriftliga koncentrationstestet. Dessutom menar jag att 

koncentrationsförmågan mäts bäst genom observation och inte genom någon form av 

skriftligt test. Jag har inte funnit någon annan studie som behandlar schack och 

koncentration vilket är märkligt med tanke på att många lärare och schackspelare hävdar 

att schack gynnar koncentrationsförmågan. Kanske är det för att koncentration är svårt 

att mäta. 

 

Denna undersökning visar också att självförtroende tillsammans med 

koncentrationsförmåga har stor betydelse för matematikämnet och ska inte underskattas. 

Tre lärare menar att koncentration och självförtroende är grunden för att lyckas i 

matematik. Som tidigare matematikstuderande vid universitet vill jag understryka detta 

påstående.    

 

Ifråga om de mer rena matematiska förmågorna är alla lärarna eniga om att det kan 

finnas möjliga kopplingar mellan schack och matematik, men bara hälften anser att de 

har sett någon förbättring av de matematiska förmågorna. När det gäller studieresultat i 

matematik är det bara Viktoria som argumenterar för att eleverna som helhet har höjt sin 

nivå. Att så få har sett förbättringar av de matematiska förmågorna kan bero på att 

koncentrationsförmåga och självförtroende är välkända begrepp som är lätta att 

observera, medan abstrakt tänkande, analytisk förmåga, flerstegstänkande och logiskt 

tänkande är svåra att skilja från varandra och att urskilja hos eleverna. Detta påstående 

stöds av att fem av lärarna anser det vara svårt att uttala sig om någon skillnad. Men det 

kan också bero på att jag i egenskap av schackspelare vill se förbättringar av de 

matematiska förmågorna, och därför omedvetet skyller på att progressionerna inte 

märks så tydligt vid observation. Oavsett vilket, så ger inte denna undersökning 

tillräckligt underlag för att bekräfta det positiva samband mellan schack och matematik 

som tidigare studier antyder. Det ska dock sägas att alla klasser hann med vad de skulle, 

både i matematiken och i de andra ämnena, och att ingen lärare anser att eleverna har 

blivit sämre gällande någon förmåga. 
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6.2 Schack som skolämne 

 

När tidigare studier vägs samman med resultatet från denna undersökning står en sak 

klar. Det finns i varje fall inget att förlora med att införa schack som ett eget skolämne. 

Det finns bara vinster. Schack tjänar som ett komplement i matematikundervisningen 

men också som ett eget ämne i sig. Flera länder har redan infört schack på läroplanen, 

kanske är dags för Sverige att haka på? Jag har dock svårt att tro att det på politisk väg 

är möjligt att införa schack på läroplanen i vårt land. Likväl står det varje lärare fritt att 

infoga schack i sin undervisning så länge denne kan motivera varför.   

 

 

6.3 Förslag till vidare studier  

 

Föreliggande undersökning får betraktas som huvudsakligen kvalitativ till sin natur. Det 

skulle vara mycket intressant om någon gjorde en mer kvantitativ studie av schackfyran, 

och det på följande vis. Låt alla klasser i något distrikt som deltar i schackfyran göra ett 

”förtest” innan de börjar med schackundervisningen. Låt sedan de klasser som går 

vidare till riksfinalen delta i ett ”eftertest”. (Anledningen till att bara dessa klasser tas 

med är för att schackundervisningen skall pågå under tillräckligt lång tid för att det 

rimligen skall finnas positiva effekter. Arbetsbördan begränsas också med detta 

förfarande.). Dessa för- och eftertest jämförs sedan med ett givet antal referensklasser 

som inte har ställt upp i schackfyran och inte heller har schack på schemat (som elevens 

val eller något annat). Referensklasserna skall också göra ett förtest och ett eftertest.  

 

Nu när jag har gjort konceptet hoppas jag verkligen att någon nappar på idén. Med detta 

koncept kommer man också runt ”moment 22” som nämndes ovan. Schackfyran utgör 

därför en guldgruva för forskning inom området ”schack i skolan”.  
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Bilaga: Intervjufrågor 
 
 
Bakgrundsfrågor 
 
1. Är du själv intresserad av schack?                                                                                               
(Om ja så följer fråga 2, om nej följer fråga 5)  
 
2. Spelar du aktivt i klubb, eller har du tidigare gjort det? 
(Om ja så följer frågorna 3, om nej så följer fråga 4.) 
 
3. Hur länge har du varit aktiv alternativt hur länge var du aktiv? 
 
4. När började du att intressera dig för schack? 
 
5. Vilken är din inställning till schack? 
 
 
Huvudfrågor 
 
1. Hur ofta bedriver/bedrev ni schackundervisning inom skolans ram? 
 
2. Har du hos de schackspelande eleverna iakttagit större förändringar än hos icke 
schackspelande elever av följande egenskaper: (som har betydelse för skolarbetet och 
vardagslivet) 
 
a) Koncentrationsförmåga 
b) Planeringsförmåga 
c) Väga möjligheter mot varandra (se fördelar och nackdelar) 
d) Analytisk förmåga (fatta beslut efter värdering av flera möjligheter) 
e) Logiskt tänkande (dra korrekta slutsatser utifrån givna premisser) 
f) Flerstegstänkande (tänka framåt i flera steg) 
g) Abstrakt tänkande 
h) Visualisering 
i) Verbal förmåga 
j) Läsförståelse 
k) Självförtroende 
 
3. Kan du se större förändringar av studieframgång i matematik hos de schackspelande 
eleverna än de övriga eleverna? Peka gärna i så fall på specifika områden. 
 
4. Vad är din inställning till schack som skolämne? Ska det vara ett obligatoriskt inslag, 
ett valbart alternativ, eller inte finnas överhuvudtaget? 
 
 
 
 
 
 


