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Det ER sjovt at blive klogere! 
 
Forskere og undervisningsministeren bakker op, når 226 skoler deltager på 
Skolernes Skakdag fredag den 6. februar, hvor det er sjovt at blive klogere! 
 
Skolernes Skakdag fredag den 6. februar (uge 6) er hjernegymnastikkens svar på Skolernes 
Motionsdag, når 28.454 elever øver sig i at holde fokus, koncentration og tænke fremad under 
mottoet; ”Det skal være sjovt at blive klogere!”. 
 
Og eleverne bliver faktisk klogere, når de sætter sig til skakbrættet. Ny dansk forskning 
offentliggjort i januar 2015 viser nemlig, at skoleskak har en positiv indflydelse på elevernes 
matematikkundskaber. Det konkluderer professor og tidligere vismand, Michael Rosholm fra 
Aarhus Universitet i ny opsigtsvækkende forskning om elevernes udbytte: 

- Skak gør eleverne bedre til matematik end matematikundervisning gør. Og det virker 
for dem alle sammen. Det er ikke sådan, at der er nogen, der ikke har gavn af det. 

 
Skolernes Skakdag foregår på de enkelte skoler og er organiseret af skolens egne lærere, som 
i januar har været en tur på skolebænken, så de ikke sættes skakmat af eleverne. I 2014 blev 
Skolernes Skakdag for første gang landsdækkende, og i 2015 deltager 226 skoler fra hele 
landet. Det glæder generalsekretær i Dansk Skoleskak, Mads Jacobsen: 

- Jeg er naturligvis glad for at se, at rekordmange skoler samler eleverne om sjove 
læringsaktiviteter, som også forskere og ministeren bakker op om. Et kvikt hoved og en 
sund krop er stadig det bedste udgangspunkt for en god skolegang.  

 
Skolernes Skakdag er læring på tværs af klassetrin. Alle uanset kendskab til skakspillet kan 
deltage i bl.a. ’actionskak’, der er en særlig social skakform, hvor eleverne spiller sammen på 
hold og flytter plads mellem skaktrækkene eller game online via www.skoleskak.dk/play.  
 
Minister åbner dagen 
Undervisningsminister Christine Antorini besøger Skolernes Skakdag fredag den 6. februar kl. 
12:30 på Dalumskolen, Demantsvej 30, 5260 Odense S, med ordene: 

- Skoleskak er med til at udvikle elevernes evne til at tænke logisk og strategisk. Det er 
en evne, de kan bruge i både skolearbejdet og i tilværelsen generelt. 

 
Alle skoler, som deltager på Skolernes Skakdag, får adgang til årets Landsfinale i Skolernes 
Skakdag fredag den 20. marts i Lalandia i Billund. Udover titlen som ’Årets Skakskole 2015’ 
er der præmier for 50.000 kr. og en pokal bygget af LEGO® klodser på højkant. 
 
Skolernes Skakdag arrangeres af de lokale skoler i samarbejde med Dansk Skoleskak og 
partnerne Skolemælk, Politiken, Spar Nord Fonden og Børnenes Hovedstad, Billund.  
 
Links 
Se mere på www.skolernesskakdag.dk hvor der også kan hentes pressekit.  
 
Info og hjælp til lokale cases, kontakt… 
 
Mikkel Nørgaard (programleder - læring)   
mikkel@skoleskak.dk   
Tlf.: 2984 9874  
 
Mads Jacobsen (generalsekretær)  
mads@skoleskak.dk 
Tlf.: 2240 1488 
 
 
 FAKTA 
Dansk Skoleskak (DSS) er en samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisation, der arbejder for øget læring og 
uddannelse. Organisationen er startet af skoleledere, -lærere og -elever. Skoleskak tilbydes i dag på over 400 skoler i 80 
kommuner. DSS bygger på en særlig idé om, at skoleskak styrker unges faglige og sociale udvikling. Skoleskak bygger på 
50 års dansk praksis, og effekterne er dokumenteret af danske og udenlandske undersøgelser. DSS rådgiver kommuner, 
skoler, ledere, lærere, forældre og elever i opstart af skoleskak. Se www.skoleskak.dk.  


