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Bruk av sjakk i matematikkundervisningen 

Det kan argumenteres i det vide og det brede for hvilke fordeler bruk av sjakk i 

matematikkundervisningen kan føre til. Bortsett fra et så enkelt argument som at det blir 

gøyere å gjøre noe praktisk kontra ren oppgavejobbing i bok, så vil man også bli flinkere til å 

konsentrere seg, planlegge, tenke framover, legge en strategi, se sammenhenger, samt bli 

bedre i hoderegning av å kontinuerlig skulle finne ut hvem som har flest poeng (brikker tatt 

eller stående igjen på brettet). 

Både i Danmark og Sverige er sjakk brukt i matematikkundervisningen med stort hell. Et 

prosjekt som startet i 2009 i Aarhus, Danmark, kunne i 2012 vise til svært oppløftende tall 

hva angikk matematikkfaget. Her er noen utvalgte sitater fra skoleledere i prosjektgruppa: 

 "Vi ser store fordele i skoleskak med hensyn til matematik og logisk tænkning. Samtidig er 

det et kærkomment konkret værktøj i den understøttende undervisning, der styrker trivsel for 

den enkelte elev såvel som for fællesskabet."  

– Katrine Dahl Souschef, Risingskolen. 

 "Vi oplever at elever, der i andre sammenhænge har svært ved at koncentrere sig lykkes her. 
Samtidig er der elever, der ellers har vanskeligt ved skoleting, der klarer sig godt i skoleskak. 
Det giver også sammenhold i frikvartererne på tværs af klasserne – der spiller i frikvarterne. 
For os er skoleskak en kæmpe succes! Det giver en roligere skole med færre konflikter."  
– Erik Mønster, Horsens Bysk. Afd. Fussingsvej. 

  "Hos os er skoleskak en fast del af skemaet i indskolingen. Vi kan se, at det er sundt i en 

zapper-verden, hvor det er godt at lære at fordybe sig. Det er en god måde at træne sine 

kognitive evner, og det smitter af på matematikundervisningen."  

– Kenneth Mogensen, Nykøbing Falster Realskole. 

Også i Sverige startet de et prosjekt i 2009. Deres hensikt var å stifte flest mulig 

skolesjakklubber. Det endte med 450 nye klubber, og 10 000 barn er i dag aktive i disse 

klubbene. I tillegg er det gjennomført et "over tid"-prosjekt som viser at barn som holder på 

med sjakk og viser interesse for spillet, over tid (fem år) fortsatt har bedre 

matematikkunnskaper enn andre barn. 

Vi holder på å utvikle en guide med tips til oppgaver til bruk i matematikktimene, og disse 

kan selvfølgelig gjøres både større totalt sett og bredere innen hvert tema av hver enkelt 

lærer. Dette er ment som en start, og noe en kan spinne videre på, og guiden er som sagt 

under utvikling og tenkes å oppdateres på SkoleSjakkens "Ressursbanken". 

 

Koding klassetrinn det er tenkt at oppgavene passer for: 

a = 1-4, b = 5-7, c = 8-10 
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Tall 

 Vi gir brikkene forskjellig antall poeng –  eller verdi – alt etter hvor gode de er. Bonden = 1 

poeng, springeren = 3 poeng, løperen = 3 poeng, tårnet = 5 poeng, dronningen = 9 poeng, 

mens kongen er uvurderlig, så den har ingen poengsum.  

Regn ut hvor mange poeng hvit har i utgangsstillingen (når man starter et sjakkparti).  a, b 

 Svar: 39 

 I et parti mellom xxx og yyy (navnene på to av elevene i klassen, to lærere på skolen, eller 

noe annet morsomt for elevene) har hvit og sort igjen disse brikkene: Hvit har en dronning, 

et tårn, to løpere og fem bønder, mens sort har en dronning, to springere og syv bønder. 

o a) Hvor mange poeng har hver spiller igjen?  a, b 

 Svar: Hvit 25, sort 22. 

o b) Så slår hvit ut den ene springeren og to av bøndene til sort, mens sort slår ut hvits 

tårn. I tillegg får sort en av sine bønder helt over til andre siden og får en ny 

dronning. Hvordan er poengstillingen nå?  a, b 

 Svar: Hvit 20, sort 25. (husk at sort også "mister" en bonde når den 

forvandles til en dronning)  

 

 Hvis vi kutter av et vanlig sjakkbrett slik at det bare er igjen et 3x3-rutenett, hvor mange 

trekk vil det ta en dronning å være innom alle rutene? (prøv å tenke deg frem til svaret før 

du begynner å flytte på brettet)  a, b 

 Svar: 8 

 Hva med en springer på det samme rutenettet?  a, b 

 Svar: Den midterste ruten kan ikke nås. 

 

Kombinatorikk 

 På hvor mange måter kan man stille opp et tårn, en springer, en løper og en dronning på en 

rekke?  b, c 

 Svar: 4x3x2x1x = 24 

 På hvor mange måter kan man stille opp åtte forskjellige brikker (ikke tenk på at det er to 

tårn e.l.) på 1.raden?  b, c 

 Svar: 8x7x6x5x4x3x2x1 = 40 320 

 Hva hvis man tar i betraktning at det er to like tårn, to springere og to løpere? (f.eks. gir det 

ikke to forskjellige løsninger om tårn nr. 1 står på a1 og tårn nr. 2 på b1, kontra tårn nr. 1 på 

b1 og tårn nr. 2 på a1)  c 

 Svar: (8x7x6x5x4x3x2x1)/(2^3) = 7x6x5x4x3x2x1 = 5040 
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Brøk 

 Alle de hvite sjakkbrikkene ligger i en kurv foran deg, og du kan ikke se hvor de forskjellige 

brikkene ligger. Du skal plukke én brikke ut av kurven. Hva er sjansen for at du trekker 

kongen?  a, b, c 

 Svar: 1/16 

 Hva med en løper?  

 Svar: 2/16 = 1/8 

 Hva med en bonde? 

 Svar: 8/16 = 1/2 

 Men hva hvis du ønsker to bønder?  b, c 

 Svar: 8/16 x 7/15 = 56/240 = 7/30 

  Evt.: 8/16 x 7/15 = ½ x 7/15 = 7/30 

 

  Geometri 

 Konstruer et tårn ved hjelp av passer, blyant og linjal som kun består av vinkler på 90ᵒ. Det 

er lov til å lage hjelpelinjer slik at du får plass til å konstruere 90ᵒ-ere.  a, b 

 Se på en springer og prøv å tegne en figur som likner på den, i boka di. Tegn så en loddrett 

strek til høyre for springeren, og speil springeren om denne.  a, b 

 Man kan lage mange oppgaver hvor elevene skal finne fram til et spesielt koordinat på 

brettet. Dette vil hjelpe elevene til en økt forståelse for rutenettet og koordinatsystemet.  

a, b 

 Hvor mange dronninger kan du stille opp på et sjakkbrett hvis ingen av dem skal kunne slå 

hverandre?  a, b 

 Svar: 8 

 Hvor mange springere kan du stille opp på et sjakkbrett hvis ingen av dem skal kunne slå 

hverandre?  a, b, c 

 Svar: 32 (alle springerne settes på felter med den samme fargen, altså enten 

på alle de hvite feltene eller på alle de sorte) 

 

  Måling 

 Mål de forskjellige brikketypene på sjakkbrettet dere har i klasserommet. Oppgi hvor lang 

bonden er i mm, springeren og løperen i cm, tårnet i m, og kongen og dronningen i km. Er 

dette hensiktsmessig? Hvilken enhet ville du gjort om til hvis du skulle legge sammen 

lengdene? 

 

 

 

 

 

  


