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Sammanfattning  
 
Schacket har sitt ursprung i Indien på 500-talet. Spelets karaktär har fascinerat människan 
genom tiderna. Många matematiker har analyserat spelet samt utvecklat problem knutna 
till det. I detta examensarbete analyserar vi de studier som undersökt om det finns en 
koppling mellan schackspelande och matematiklärande. Vi har även analyserat studier 
som har undersökt om det finns en koppling mellan schackspelande och lärande i andra 
skolämnen. Det visar sig att det inte gjorts så många vetenskapliga studier för att 
undersöka dessa kopplingar. De flesta av de studier som genomförts kvalificeras som 
kvasistudier. Flera studier visar att det inte finns någon tydlig koppling mellan 
schackspelande och matematiklärande. I vår litteraturstudie kan vi inte se att denna 
koppling finns, men vi anar dock att den finns. Vi hoppas att det i framtiden genomförs 
mer vetenskaplig forskning inom området. 
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“Jag rekommenderar starkt logiska spel, 
 eftersom de gynnar tänkandets ädla konst.” 

 
Gottfried Wilhelm von Leibniz, 1646-1716  

(Tysk filosof och differentialkalkylens grundare) 
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1 Inledning 
 
Detta arbete är skrivet av två verksamma matematiklärare. Arbetet är en del av vår 
fortbildning där vår grundskollärarexamen (MaNo 49) kompletteras till en 
gymnasielärarexamen.  
 
I vårt examensarbete sammanfattar och analyserar vi den forskning som undersöker om 
schackspelande kan stimulera kunskapsutvecklingen i matematik. Vi kommer även att 
titta på forskning som undersöker om schackspelande kan stimulera 
kunskapsutvecklingen i andra skolämnen. 
 
Idén till det här arbetet väcktes under läsåret 2007-2008 då vi följde 
matematikerprogrammet vid Linköpings universitet. Den enligt oss i särklass duktigaste 
eleven i årskursen var samtidigt en schackspelare på elitserienivå. Han var oerhört 
snabbtänkt och kunde se lösningar framåt i flera steg. Vi började då fundera på om det 
fanns något samband mellan hans mångåriga schackspelande och hans enorma kapacitet 
för matematik  
 
Vi har under våra år som verksamma lärare märkt att intresset för schack är stort. Flera av 
våra elever spelar schack på raster och efter skolan. Dessa flesta av dessa schackspelande 
elever är även intresserade och högpresterade i skolämnet matematik. Är detta en slump? 
 
Vi läste i början av vår process en inspirerande artikel i nämnaren där Anders Lundquist 
berättar om hur han har sett att elever växer i sitt skolarbete när de spelar schack och att 
de får nya kompisar (Lundquist 2008). Han fick därför idén till ett forskningsprojekt i 
samarbete med Uppsala universitet som vi berättar om i stycke 5.7  
 
Inom schackvärlden hävdas det flitigt att schackspelande är bra för inlärningen. På i 
princip alla schackföreningars hemsidor finns det en undersida som framhäver de positiva 
egenskaperna av schackspelande. På Oklahoma Chess Association hemsida listas 30 
förmågor som tydligt förbättras av schackspelande, t.ex. nämns matematiska förmågor, 
språkliga förmågor, vetenskapliga förmågor, mönsterigenkänning, kommunikativa 
förmågor, kreativitet, ansvarsfullhet, koncentrationsförmåga, logiskt tänkande, kritiskt 
tänkande, förmåga att minnas, problemlösningsförmåga, sociala förmågor och empatiska 
förmågor. I likhet med många andra schackhemsidor presenteras på denna sida ingen 
seriös vetenskaplig forskning som styrker att schackspelande utvecklar dessa förmågor. 
Finns det forskning som visat detta eller är det bara tomma antaganden av entusiastiska 
schackspelare? Detta var något som vi ville undersöka närmare. 
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2 Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 
Vårt syfte med detta examensarbete är att synliggöra schackets roll genom tiderna. Vi vill 
peka på hur matematiker har intresserat sig för schack och ge exempel på några 
matematiska problem som växt fram ur schack. Vi vill samtidigt orientera oss kring 
vilken matematik som finns i schack, samt till vilken filosofisk skola den kan tänkas 
tillhöra.  
 
Vår hypotes är att matematiska förmågor och kompetenser som problemlösning och 
logiskt tänkande kan utvecklas av att spela schack. Detta hävdas inom schackkretsar. Vi 
vill kontrollera om denna hypotes stämmer. Vi vill också kontrollera om någon annan 
förmåga som är av betydelse för skolans värld utvecklas av att spela schack. Finns det 
skäl att introducera schack i skolan? 
 

2.2 Frågeställningar 
 
Primär frågeställning: 
 

• Kan schackspelande stimulera kunskapsutveckling inom matematik? 
 
Sekundär frågeställning: 
 

• Kan schackspelande stimulera kunskapsutveckling i andra skolämnen? 
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3 Metod 
 
För att besvara våra frågeställningar har vi valt att analysera texter som skrivit om hur 
schackspelande stimulerar kunskapsutvecklingen i matematik eller i andra skolämnen?  
 
Vi fick denna idé när vi såg att resultaten hos de studier som vi tog upp i 
litteraturgenomgången (stycke 4.7) motsäger varandra. Robert Fergussons studier visar 
att schackspelande har en positiv effekt på kunskapsutvecklingen medan Fried och 
Ginsburys studie inte visar på någon positiv effekt. Det skulle vara intressant att 
analysera och granska all forskning som gjorts som inom detta ämnesområde. Vilket 
resultat visar de genomförda studierna på? Hur trovärdiga är studierna? 
  
Vi anser att vår metod har likhet med en litteraturstudie. Enligt Hartman (2005) kan det 
dock också vara snarlikt litteraturreferat men eftersom vi har läst undersökningarna i ett 
visst sammanhang, med ett visst syfte och med vissa förkunskaper inom schack och 
matematik vill vi ändå påstå att metoden har likhet med litteraturstudie.  
 
Som analysverktyg har vi valt att använda oss till viss del av hermeneutikens olika steg 
men vi vill inte hävda att vi full ut gjort en hermeneutisk tolkning. Metoden fungerar i 
flera analyssteg, den så kallade hermeneutiska cirkeln eller spiralen (Hartman 2005). 
Enligt (Gadamer 1997) skall den hermeneutikiska undersökningen bygga på sju 
principer. 
 

1. Ett problem skall formuleras, en preliminär frågeställning. 
2. Analysera vilka problem som kan uppstå i undersökningen relaterat till vår 

förförståelse. 
3. Datainsamling. 
4. Bekanta sig med materialet, inläsningen.  
5. Analysera och tolka materialet. Jämföra och förklara sitt material i en resultatdel. 
6. Undersöka om materialet är tillförlitligt, validiteten.  
7. Huvudtolkningen. Att diskutera sitt resultat. 

 
På de följande sidorna visar vi hur vi har använt oss av den hermeneutiska spiralen i vår 
litteraturstudie. 

3.1 En preliminär frågeställning. 
Vår första frågeställning var: ” Kan schackspelande stimulera kunskapsutveckling inom 
matematik?”. Några veckor in på examensarbetet lade vi till vår andra frågeställning: ” 
Kan schackspelande stimulera kunskapsutveckling i andra skolämnen?” Anledningen till 
detta nämns i metoddiskussionen. 
 

3.2 Vilka problem kan uppstå som är relaterade till vår förförståelse? 
 Vi har båda spelat schack på fritiden när vi var yngre så vi har båda ett gott öga till 
spelet. Ingen av oss är dock någon schackentusiast. Vår positiva inställning till schack 
kan göra oss partiska i frågan. Därför är det extra viktigt för oss att undersökningarna 
granskas på ett kritiskt och opartiskt sätt. Hur denna kritiska granskning går till nämns i 
stycke 4.6.  
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3.3 Datainsamling 
Vi har valt att söka efter forskningsartiklar och böcker på biblioteket, internet och i 
databaser (LIBRIS) som behandlar huruvida schackspelande elever presterar bättre i 
skolan än icke schackspelande elever. 
 
Ganska snart insåg vi att det inte fanns några böcker i ämnet, vilket gjorde att vi 
koncentrerade sökningen kring artiklar på internet. I internetsökandets inledande process 
sökte vi på google efter schackföreningar för att hitta emailadresser till forskare som har 
undersökt huruvida schack stimulerar den matematiska inlärningen. Följande fyra 
schackhemsidor var en bra introduktion av vilken forskning som hade gjorts: The United 
States Chess Federation, America’s Foundation For Chess, Gardiner Chess Centre och 
Chess Federation of Canada. Vi mailade alla emailadresser som låg ute på dessa sidor 
och på dess länkade sidor. I vårt email frågade vi om de kände till någon studie som 
undersökt länken mellan inlärning och schackspelande. Detta email finns som bilaga i 
slutet av examensarbetet. 
 
Efter ytterligare sökningar på google hittade vi flera av de artiklar och 
forskningsrapporter som nämnts på dessa hemsidor eller som vi blivit tipsade om via 
email. En del av dessa låg ute på nätet som pdf och worddokument. De flesta artiklar 
skickades till oss från forskare, främst från USA. Den person som har hjälpt oss allra 
mest att hitta relevanta forskningsartiklar om schack är Chuck Lovingood på The United 
States Chess Federation. Han emailade oss 40 stycken schackrelaterade artiklar och 
forskningsrapporter. 
 

3.4 Bekanta sig med materialet, inläsningen.  
Av alla de artiklar som vi samlade in så var det många som vi direkt kunde sålla bort. 
Många handlade bara allmänt om schack. I flera av artiklarna hävdade forskare och 
schackspelare utan vetenskaplig grund att schack var positivt för kunskapsutvecklingen. 
De hänvisade inte till någon studie utan konstaterade bara att så var det. Flera av 
artiklarna sammanställde den forskningen som vi redovisar i detta examensarbete. I dessa 
sammanställningar togs dock enbart de studier upp som visar på ett positivt resultat för 
kunskapsutvecklingen. Dessutom granskades inte studierna kritiskt i dessa 
sammanställningar. Uppskattningsvis 90 procent av det insamlande materialet sållades 
direkt bort. Av de artiklar som var kvar så ställde vi upp tre kriterier som måste uppfyllas 
för att vi ska ta med undersökningen i vår studie. Först och främst ville vi få tag i 
originalrapporten på studien. Albert Francks och Johan Christaens rapporter är skrivna på 
franska så där använde vi oss av Stanley Epsteins engelska översättningar av studien. Det 
andra kriteriet var att rapporten skulle undersöka någon våra två frågeställningar. Det 
sista kriteriet var att studiens metod vara tydligt beskriven i studien. Annars går det inte 
kritiskt granska studien och då kan man inte avgöra hur trovärdig studien är.  
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3.5 Analysera och tolka materialet. 
Inläsningen av studien fokuserade vi kring tre punkter. 
1, Vad var studiens syfte/frågeställning? 
2, Vilken var studiens metod? Hur utfördes studien? 
3, Vilket resultat visade studien 
Resultatet av denna analys och tolkning sammanfattar vi i resultatdelen.  
 

3.6 Undersöka om materialet är tillförlitligt. 
För att en undersökning ska ha stor trovärdighet gäller att man eftersträvar den ideala 
undersökningen (Ejlertsson 2003). Den ideala undersökningen lever upp till några 
kriterier. Det första kriteriet är att det ska finnas minst en, helst två referensgrupper 
utöver experimentgruppen. Den första referensgruppen får normalundervisning. Den 
andra referensgruppen får en alternativ undervisning. Denna grupp kallas för 
placebogruppen och man har denna grupp för att undvika eventuella placeboeffekter. En 
annan viktig faktor är att experimentgrupperna och kontrollgrupperna har liknande 
sammansättning. Detta kan göras på två sätt som med fördel kan kombineras. Det första 
sättet är att slumpvis dela in vilka elever som ska ingå i de olika grupperna. Det andra 
sättet är att utföra ett förtest innan undersökningen startat. Förtestet ska mäta samma 
variabler som det slutliga testet mäter och försäkra att det inte är någon skillnad mellan 
de olika grupperna. En till faktor är att alla grupperna ska genomföra ett slutligt test för 
att undersöka hur de olika undervisningsformerna påverkade vissa förmågor. Det är även 
viktigt att deltagarna inte är medvetna om målet med studien, de ska helst inte vara 
medvetna om att de ingår i en studie. Detta kan förändra deras beteende. Detta gäller 
både eleverna men även de lärare som utför experimentet. En annan viktig faktor är att 
olika personer utför experimentet, förtestet och det slutliga testet. Detta är viktigt för att 
undvika att testerna blir partiska om de som utför testerna vet vad testet ”bör” visa.  
 
Flera av de undersökningar som gjorts uppfyller inte dessa kriterier. Framförallt är den 
slumpvisa gruppfördelningen svår att genomföra när man genomför en långvarig 
undersökning i skolmiljö. Flera av undersökningarna har bedrivits i mindre skala och det 
är vanligt att man följer redan etablerade grupper. T.ex. följer man elever som går till en 
schackklubb gentemot elever som inte går till en schackklubb. Eftersom det inte är en 
slumpvis indelning (randomisering) kan man inte kalla detta för ett kontrollerat 
experiment utan dessa undersökningar betecknas som kvasiexperiment (Sallnäs 2008). 
När man analyserar undersökningars slutsatser bör man också nämna vad gränsen för ett 
statistiskt säkerställt resultat är. Denna gräns definieras vanligtvis med signifikansnivån 
(p), som visar hur stor risk det är vid varje observation att hypotesen inte stämmer. Detta 
värde vill man självklart att det ska vara så lågt som möjligt. Praxis är att om 
signifikansnivån är lägre än 5% (p<0.05) anses undersökningen vara statistiskt säkerställd 
(Campitelli & Gobet 2006). 
 
Analysen som redogör för hur tillförlitliga de också undersökningarna är redovisas i 
analysdelen.  

3.7 Huvudtolkningen 
När vi gått i genom den kritiska granskningen tolkar vi vårt resultat. Desto mer lik en 
ideal undersökning en undersökning är desto tyngre väger dess resultat i vår tolkning 
Tolkningen redovisas i diskussionsdelen.  
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3.8 Metoddiskussion 
Vår allra första frågeställning löd: Kan schackspelande stimulera det logiska tänkande 
som används inom matematik? Vi hittade i princip ingen undersökning som enbart 
studerat detta så vi gjorde den lite bredare frågeställningen: Kan schackspelande 
stimulera kunskapsutveckling inom matematik? Vi hittade heller inte så många 
undersökningar som hade studerat om detta samband existerade. Dessutom hade vi stött 
på några intressanta studier som undersökt kopplingen mellan språkliga förmågor och 
schackspelande. Några veckor in på examensarbetet lade vi därför till vår sekundära 
frågeställning är: Kan schackspelande stimulera kunskapsutveckling i andra skolämnen? 
 
En svag punkt i vår undersökningen är att vi har använt oss av Stanley Epsteins 
översättningar av Albert Francks och Johan Christaens franskspråkiga studier. Eftersom 
någon av oss kan franska så hade vi inte möjlighet att läsa studierna på originalspråket. I 
detta fall får vi förlita oss på av Epsteins översättning är korrekt. 
 
Vi har under examensarbetets gång haft en dialog med flera stora namn inom 
schackforskningen (t.ex. Fernand Gobet, Merim Bilalic, Tim Redman och Robert 
Ferguson). Den sistnämnde slutade dock att svara när vi vill ta del av originalrapporten 
från Venezuelaprojektet. En studie som Fergusson ofta hänvisar till. Dessutom har vi haft 
en dialog med några kända författare som skrivit böcker om matematik och schack (t.ex. 
Miodrag Petkovic och Alexey Root). De ovan nämnda forskarna och författarna har tipsat 
oss om hemsidor och emailat oss relevanta artiklar och forskningsrapporter. Miodrag 
Petkovic var vänlig nog att posta en överbliven kopia av hans slutsålda bok ”Mathematics 
and Chess” till oss. 
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4. Litteratur 

4.1 Schackets historia 
Ursprunget för schack har diskuterats i flera hundra år och det verkar som om spelet 
uppfanns på 500-talet e.Kr  i Indien (Wilkinson 1943). Schackspelet spreds under 600-
talet vidare till Persien där det blev oerhört populärt och då särskilt bland matematiker. 
Spelet modifierades och ett schackspel växte fram där exempelvis bonden får flytta 
antingen ett eller två steg framåt i sitt första drag (Hooper 1992).  
 
År 641 började Araberna att erövra Persien. Även Araberna blev helt uppslukade av 
spelet, trots att det förbjöds enligt muslimsk lag (Gizycki 1972). 
 
Spelet börjades på 700-talet att brytas ned och analyseras matematiskt av 
schackentusiaster.  För att kunna studera enskilda partier började man med notation under 
800- och 900-talet. Detta kallas för det algebraiska notationssystemet. Detta system 
används än idag, men hade ett uppehåll när schacket spreds till Europa då den mer 
beskrivande notationsmetoden användes (Williams 1995). 
 
Man har hittat gamla arabiska skrifter om bland annat öppningar, mittspel och slutspel. 
Araben Al-Adli ar Rumi, matematiker och filosof, (800-870) skrev år 845 en hel 
avhandling i schack som hette Kitab ash-shatranj – boken om schack (Danielsson 2004).  
 
Schacket spreds vidare till Europa, Asien och Afrika via bland annat morerna och 
vikingarna (Murray 1913). Vid 1100-talet var schack redan ett populärt tidsfördriv inom 
den feodala kulturen i Europa. Spelet blommade ut exponentiellt under medeltiden. 
Reglerna skiftade en aning mellan länderna under den här tidsepoken. Den spanska 
kungen Alfonso VI var helt uppslukad av schack och spelet började bli en del av 
undervisningen för vissa soldater (Williams 1995). Återigen fick schackspelet nu en 
modifikation. Löparen fick mer makt då den nu fick röra sig diagonalt hur många rutor 
som helst mot tidigare två rutor i någon riktning. Även schackbrädet utvecklades då man 
nu färgade varannan ruta svart och varannan vit. Att spela schack var nu en självklarhet 
och statussymbol vid varje hov och inom adeln. Även inom konsten blev nu schack ett 
allt mer populärt motiv. Regeln om bondeförvaltning infördes samt regeln om passant 
och rockad (Hooper 1992).  
 
En stor förändring skedde 1475 då spanska schackspelare började experimentera med 
dragen. Man gjorde bland annat damen allt mer kraftfull. Spelet började nu bli riktigt 
snabbt, damen tillsammans med en häst eller löpare kunde nu avgöra spelet med endast 
ett fåtal drag. Modifikationerna resulterade nu i ett mer taktikfullt och snabbare spel. 
Efter denna period har reglerna i stort sett inte ändrats någonting (Wilkinsson 1943).  
 
1500-talets store schackspelare var den spanska biskopen Ruy Lopez (1530-1580), 
förmodligen den bästa i sin tid. Han skrev 1561 den klassiska schackboken ”Libro de la 
invencion Liberal y Arte del Juego del Axedrez”, vilken tar upp spelets ursprung samt en 
systematisk studie om schacköppningar (Gizycki 1972). 
 
Under perioden 1600- och 1700-talet var Paris ett internationellt schackcentrum och den 
bästa spelaren var fransmannen André Danican Philidor (1726-1795), vilken även skrev 
schackboken ”L'analyze des Eschecs” (Danielsson 2005).   
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År 1851 hölls den första moderna schackturneringen på världstoppsnivå, den 
professionella schacken var nu skapad. Stora namn var Howard Staunton (1810-1874), 
matematikern Adolf Andersen (1818-1879), Paul Morphy (1837-1884), matematikern 
Wilhelm Steinitz (1836-1900) och matematikern Emanel Lasker (1868-1941) (Gizycki 
1961).  
 
Efter andra världskriget delades schackvärlden in i öst- och västblocket. 
Sammanfattningsvis har Ryssland dominerat med undantag av Amerikanen Robert James 
"Bobby" Fischer (1943-2008) som var världsmästare 1972-1975. De absolut största ryska 
schackspelarna i modern tid är Michail Moisejevitj Botvinnik (1911-1995), Tigran 
Vartanovitj Petrosian (1929-1984), Boris Vasiljevitj Spasskij (1937-), Anatolij 
Jevgenjevitj Karpov (1951-), Garri Kimovitj Kasparov (1963-) och Vladimir Kramnik 
(1975-). Schacket hade en enorm status i Sovjetunionen och har alltid varit djupt 
förankrat i kulturen. I Sovjetunionen har schack varit ett skolämne och universiteten har 
utbildat schackpedagoger (Danielsson 2005). Under 1990 talet spelade Kasparov mot 
IBM:s schackdator Deep Blue och förlorade. År 1999 var Kasparovs ELO-rating 2851 
vilket är det högsta en människa någonsin haft (Williams 1995). Idag (2009-01-24) är 
indiern Viswanathan Anand (1969-) världsmästare då han slog Vladimir Kramnik (1975-) 
i Bonn 2008 (Wikipedia 2008). För den intresserade läsare finns en utökad version av 
schackets historia som bilaga i stycke 10.2 . 
 

4.2 Vad är matematik? 
Matematik är skapat av människan och kan enkelt förklaras som läran om tal, om rummet 
samt generaliseringar av dessa begrepp. I ett historiskt perspektiv och mycket schematiskt 
kan matematik indelas de tre huvudgrenarna analys, algebra och geometri. En allmän 
uppfattning är att matematiken betraktades som deduktiv vetenskap för mer än 2000 år 
sedan i samband med den grekiska geometrin. Området beskrivs som läran om rummet. I 
deduktiv vetenskap används det filosofiska förfaringssättet deduktion där man härleder 
slutsatser från premisser. Här följer ett litet förklarande exempel: Premiss 1: Alla 
schackbräden har vita och svarta rutor. Premiss 2: Joakim äger ett schackbräde. 
Slutsats: Joakims schackbräde har vita och svarta rutor. Algebran har sitt ursprung i 
antiken, men dagens form uppstod runt 1500-talet och tar upp studien av ändliga tal med 
dess abstraktioner. I analysen studeras funktioner och gränsvärden inklusive ändliga och 
oändliga tal. Analysen växte fram under 1600-talet och markerar den moderna 
matematikens födelse. I den moderna matematiken är ofta de olika delområdena svåra att 
särskilja och de överlappar varandra. Utifrån de tre nyss nämnda huvudgrenarna har 
större delområden växt fram som exempelvis aritmetik, topologi, mängdteori, grafteori, 
talteori, kombinationsanalys och statistik bland många andra. (Karush 1970).  
 
Det som folk i allmänhet tänker på när matematik nämns är den matematik som 
undervisas i skolan. Matematiken är på gymnasiet indelat i kurserna A-E och innehåller 
följande delområden: Talteori, procent, promille och ppm, statistik, uttryck, formler och 
ekvationer, geometri, linjära funktioner, algebra, funktioner av andra graden, 
sannolikhetslära och statistik, derivata, exponentialfunktioner, logaritmer och geometrisk 
summa, grundläggande trigonometri, trigonometriska funktioner, integraler, komplexa tal 
och differentialekvationer. Varje lärare skall undervisa enligt styrdokumenten som finns 
för grundskola och gymnasiet. Utifrån styrdokumentens mål och kriterier skräddarsyr 
sedan matematikläraren sin individuella undervisning som är unik för denna.  
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Det finns mycket fler områden inom matematiken vilka man stöter på vid högre 
universitetsstudier. Eftersom vi läser till gymnasielärare väljer vi att begränsa oss till 
matematiken inom grundskolan och gymnasiet.  
 
Matematiska kunskaper och kompetenser kan delas in i olika aspekter vilka även är 
sammanvävda och beror på varandra. Dessa skall ses som mål och visioner och ger en 
föreställning om ett mångfasetterat kunnande: a) Att tänka logiskt, reflektera och kunna 
förklara matematiska påståenden är värdefulla egenskaper inom matematiken och klassas 
till argumentationsförmågan. En närbesläktad klass är b) kommunikationsförmågan som 
kännetecknas av att kunna argumentera och diskutera matematiska frågeställningar i tal 
och skrift. En c) strategisk kompetens är att kunna formulera och lösa matematiska 
problem, både inom matematiska tillämpningar samt vardagsproblem. Det är även viktigt 
att kunna d) behärska olika slags procedurer på ett effektivt, precist och flexibelt sätt. En 
annan oumbärlig egenskap är att som matematiker kunna e) begripa innebörden i 
matematiska operationer och begrepp samt att koppla dessa till ett sammanhängande 
nätverk. Att ha ett f) matematiskt helhetsperspektiv betyder att man kan se matematikens 
roll, värde och egenvärde. Man måste då kunna sätta sig in i matematikens betydelse både 
ur ett historiskt- men även inom ett kulturellt och samhällenligt perspektiv. 
Avslutningsvis har man ett produktivt förhållningssätt till matematiken om man ser dessa 
som värdefull, användbar och meningsfull. Man skall då även g) tro på sig själv och 
använda av matematiken i vardagen, samhället, kommande studier och yrkeslivet 
(Johansson 2001).  
 
En vanlig missuppfattning är att den matematiska vetenskapen är avslutad och att ingen 
forskning längre bedrivs. Kanske beror detta på att stora delar av gymnasiematematiken 
skapades under 1600- och 1700-talet. Den centrala huvudfrågan i modern forskning inom 
matematiken har gällt den filosofiska bakgrunden till matematiken. Denna forskning 
betraktas till skillnad från matematiken som vetenskap som induktiv. Denna vetenskap är 
baserat på induktion vilket är ett filosofiskt förfaringssätt där man härleder slutsatser från 
erfarenheter. Exempelvis: Joakim har vunnit varje schackparti han har spelat hittills, 
alltså kommer han att vinna imorgon också. För att kunna dela in matematiken i en viss 
filosofisk skola måste följande frågor ställas: Vad är matematik samt hur skall 
matematiken användas? En av dessa skolor är platonismen som hävdar att matematiken 
existerar i en parallellvärld med vår. Med andra ord finns redan matematiken och måste 
utforskas av matematiker. Den skola de flesta dagens matematiker ansluter sig till är 
formalismen vilken hävdar att matematiken är ett system av formaliserade teorier 
uppbyggda av axiom. Dessa axiom är grundsatser som inte behöver bevisas eftersom det 
är självklart att det är sant. Axiom är matematikens grundlagar. Det gäller att välja så få 
och enkla axiom som möjligt. Exempelvis är distributiva lagen inom aritmetiken ett 
axiom vilket lyder: a · (b + c) = a · b + a · c. Axiom tillsammans med definitioner, satser 
och bevis är dessa beståndsdelar i den matematiska teorin som formalismen speglar. En 
definition är som en matematisk ordbok, det vill säga förklaringar. Dessa är viktiga 
eftersom när teorin utvecklas dyker nya begrepp, symboler och beteckningar upp. 
Exempel på definition: Ett heltal n betecknas som jämt om det finns ett heltal k sådant att 
n = 2k. Satser är sanna påståenden vilka används för att utrycka nya matematiska resultat. 
Exempel på sats: Summan av två jämna tal är alltid ett jämnt tal. Dessa satser måste 
bevisas med axiom som utgångspunkt. En skola som numera är utdöd är logicismen 
vilken sade att matematiken är detsamma som logik. Skolan för intuitionismen hävdar att 
begrepp som kan konstrueras tillhör matematik. Man godtar exempelvis enbart ändlig 
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matematik därför motsäger skolan den moderna matematiken. Ur biologin har slutligen 
skolan för kognitiva teorier växt fram vilken hävdar att matematiken är en intern funktion 
i människans medvetande, ett elektrokemiskt fenomen i hjärnan. Ett exempel på detta är 
att hjärnan reagerar starkt på geometriska föremål medan oformliga föremål inte alls ger 
samma registrerade EEG-mönster på reaktionen (Thompson 1991). De skolor som är 
relevanta för detta examensarbete är formalismen, logicismen och kognitiva teorier. 
Denna koppling tas upp i stycket om koppling mellan schack och matematik. 
 
Många människor förknippar matematik med problemlösning. Många forskare tror att det 
är denna del av matematiken som kan utvecklas genom att spela schack. Vad är 
problemlösning? Denna fråga har diskuterats bland flera forskare och skulle kunna 
sammanfattas i följande problemlösningskedja: Att välja uppgift (problemet), att tolka 
uppgiften (att uppfatta uppgiften som ett problem), att välja metod (matematiska idéer) 
och mål för problemlösning (utveckla kreativitet, uppfatta estetiska värden, formulera 
egna uppgifter, lära matematiska begrepp, lära matematiska metoder och utveckla ett 
matematiskt språk) (Taflin 2007). Följande tre villkor ska uppfyllas för att en uppgift ska 
klassas som ett problem: 1. Individen eller grupper som möter problemet behöver eller 
vill finna en lösning. 2. Det finns inte någon tillgänglig procedur som garanterar eller 
innebär en komplett lösning. 3. Individen eller gruppen måste göra en ansträngning för att 
finna lösningen (Lester 1983). Problemlösning är ett sätt att träna olika matematiska 
metoder. Det är även ett sätt att träna på att välja korrekt matematisk strategi (Silver 
1985). Hade inte viljan att lösa problem funnits hos människan, så hade förmodligen inte 
matematiken funnits heller. Matematiken är i stora drag likvärdig med problemlösning. 
Den som studerar matematik bör vara en god problemlösare. Följande modell beskriver 
fyra problemlösningsfaser: förstå problemet, lägga upp en plan, genomföra planen, titta 
tillbaka och värdera lösningen (Polya 1945). Vid matematisk problemlösning är följande 
kunskaper och kompetenser viktiga: inställning, kontroll, heuristik och resurser 
(Schoenfeld 1985).  
 

4.3 Matematiker och schackproblem 
Schackspelet öppnar för oändliga utmaningar vilket har intresserat flera matematiker 
genom tiderna. Spelets ingredienser som taktik och planering, pjäsernas rörelse, brädets 
enkelhet och möjligheter till problemlösning är delar som många matematiker fascinerats 
av (Watkins 2004).  Flera kända matematiker som Leonhard Euler (1707-1783), Adrien-
Marie Legendre (1752-1833), Alexandre-Théophile Vandermonde (1735-1796) och 
Johann Carl Friedrich Gauss (1777-1855) har alla försökt att få fram en komplett 
matematisk teori om schack men utan några konkreta resultat (Raymond 1999). Ofta 
försöker man analysera spelet med hjälp av geometri, grafteori, kombinationsanalys och 
aritmetik. Vi kommer här visa några av de vanligaste typerna av schackproblem som 
matematiker konstruerat. Det mest förekommande syftet för de matematiska studierna 
inom schack är frågeställningar baserat på pjäsernas rörelser. Två vanliga frågor som 
brukar ställas är: 
 

• Hur många pjäser av en given typ kan placeras på ett schackbräde utan att de 
attackerar varandra? 

 
• Vad är det minsta antalet pjäser som krävs för att täcka eller attackera alla rutor på 

ett bräde? 
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4.3.1 Åtta damer 
Ett problem av karaktär grafteori/kombinationsanalys publicerades 1848 av Max 
Friedrich William Bezzel (1824-1871) som var en schackspelare från Tyskland. 
Problemet lyder: 
 

• Hur kan åtta damer ställas upp på ett schackbräde så att ingen dam kan slå den 
andre? 

 
Många matematiker sög ivrigt tag i problemet. En av dessa var Gauss som lyckades räkna 
ut 92 kombinationer med rätt lösning. Bortser man från vridning och symmetri finns 
endast 12 korrekta lösningar, vilket Frank Nauck insåg 1850 (Petkovic 1997). 
 
Figur1: 

 
Figur 1 visar hur åtta damer kan ställas upp på ett schackbräde utan att de attackerar varandra. Damen 
får röra sig i alla riktningar hur många rutor som helst. 
 

 

 
4.3.2 Springarproblemet 
Det kändaste problemet är det så kallade ”springarproblemet”, vilket lyder: 
 

• Kan en springare ta sig runt på schackbrädet genom att besöka varje ruta en och 
endast en gång? Om det finns en sådan tur, hur många sådana turer existerar då? 

 
(MacKay 2003) 
 
På engelska kallas detta för a Knight´s tour. Problemet formulerades på 800-talet i en 
arabisk text av Abu Zakariya Yaha ben Ibrahim al-Hakim. Problemet kan lösas med 
grafteori (Wikipedia 2008). 
 
Springaren (hästen) får röra sig två steg fram och ett åt sidan. Pjäsen har även möjlighet 
att hoppa över andra pjäser. 
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Figur 2: 

 
Figur 2 visar vilka rutor springaren (hästen) kan förflytta sig till.  
 
Problemet har även utökats till att analysera springarcykler. En sådan tur startar och slutar 
på samma ruta. Inom grafteori kallas detta för en Hamiltoncykel (Grimaldi 2003). 
 
Figur 3: 

 
Figur 3 visar en springarcykel där springaren startar och slutar i samma ruta. Springaren besöker alla 
rutor på schackbrädet en och endast en gång. 
 
Många matematiker har varit hängivna åt problemet. Leonard Paul Euler (1707-1783) 
skrev en uppsats om problemet år 1759 (MacKay 2003).  
 

4.3.3 Vetekornen och schackbordsproblemet 
Detta problem används ofta för att demonstrera exponentiell tillväxt och tillhör talteori. 
Problemet lyder: 
 
Om man lägger ett vetekorn i första schackrutan och sedan fördubblar antalet för varje 
ruta (1, 2, 4, 8, 16, 32 osv). Hur många vetekorn går då åt till hela schackbrädet? 
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(Williams 1995) 
 
Man löser problemet med en geometrisk summa (264 – 1) vilken ger svaret 
18 446 744 073 709 551 615 (Mathworld 2008). 
 
Anekdoten sägs härröra från 1000-talet f.Kr. och handlar om en visir vid den store 
sultanens hov, och hur han ruinerade sin härskare i vad man skulle kunna kalla för 
schackhistoriens dyraste och mest uppmärksammade pristävling (Danielsson 2004). 
 

4.4 Matematiken i schack 
Spelet schack brukar ofta användas som liknelse när man försöker förklara den 
matematisk filosofiska skolan formalismen vilken bygger på axiom (Karush 1970). 
 

 

Tabell1: 
 

Liknelse mellan schack och formalism 

Schacksituation  Matematiskt begrepp  
Varje schackspel börjar med samma uppställning av 
pjäserna. 

 Axiom. 
 

Varje tänkbar uppställning.  Matematiskt påstående. 
De uppställningar som faktiskt kan förekomma i 
spelets utveckling (ex att öppna med bonden e2-e4). 

 Sanna påståenden vilka blir matematiska satser. 

De uppställningar som ej kan förekomma (ex två 
vita löpare som båda står på vita rutor). 

 Falska påstående. 

De drag som måste göras för att komma till en viss 
uppställning 

 Matematiska bevis. 

Begrepp som remi och rockad  Matematiska definitioner. 

 

4.4.1 Geometri 
Det finns även mycket geometri knuten till schackspelet. Ett bra exempel är att titta på 
schackbrädet som består av en kvadrat innehållande 64 mindre kvadrater. Alla pjäser 
förflyttar sig med geometriska figurer eller sträckor (Purcell 2006). 
 
Man måste skilja på geometrin i spelet och mönstret på spelbrädan. Ett exempel på detta 
är hur spelet kan anknytas till Pythagoras sats. Det är enkelt att tänka sig rätvinkliga 
trianglar på spelbrädet, exempelvis springarens steg. Man kan nu lätt bli vilseledd och tro 
att diagonala steg tar längre tid att gå än de räta under spelets gång, men så är inte fallet. 
Längdenheten i spelet är ”en ruta”, vilket exempelvis kungen får flytta i valfri riktning. 
Normalt sett är hypotenusan i en rätvinklig triangel längre än dess kateter. I spelets 
geometri är hypotenusan lika lång som de båda kateterna i en rätvinklig likbent triangel. 
Detta sätt att tänka kring geometrin i schack är oerhört vikigt i bondeslutspel (Chessguru 
2009). 
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Figur 4: 

 
 

Schackspelets geometri  Klassisk geometri 
Jämförelse mellan schackspelets och den klassiska geometri 

 
 
4.4.2 Algebra 
Schack använder sig av algebraisk notation vilket betyder att spelaren dokumenterar sina 
drag (matematiska sanningar) efter de koordinater pjäserna placeras på. På schackbrädet 
finns ett koordinatsystem med axlarna a-e och 1-8.  
 

Figur 5: 

 
Algebraisk notation 
 
Syftet med detta är för senare genomgång och analys av spelet. Pjäserna, förutom 
bönderna, betecknas med stora bokstäver och koordinaterna med små. Alla specialdrag 
och situationer har sina unika beteckningar. Exempelvis betecknas schack som situation 
med plus (+) (Wikipedia 2009). 
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Tabell2: 
 
Pjäsernas beteckningar 
Pjäs Beteckning på svenska Beteckning på engelska 
Kung K K 
Dam D Q 
Torn T R 
Löpare L B 
Springare S N 

 
Här följer ett litet exempel på hur notationen skall användas: En vanlig öppning är att vit 
öppnar med e2-e4, vilket betyder att vit bonde går från ruta e2 till e4. Svart öppnar sedan 
med bonden d7 –d6. Efter det går vit ut med sin vita löpare och schackar Lf1 – Lb5+. 
Svart blockerar nu schacken och hotar samtidigt vits löpare med motdraget Lc8 – Ld7. 
 

1. e2 -  e4 
2. d7 - d6 
3. Lf1 – Lb5+ 
4. Lc8 – Ld7 

 
Med hjälp av denna notation är det enkelt att ge även en dator information om 
schackspelet. Detta arbete måste begränsas, men den som vill läsa mer om algebra och 
schack rekommenderas Lewis Stillers artikel Multilinear Algebra and Chess Endgames 
(Stiller 1996), i vilken han just beskriver hur en dator kan analysera slutspel i schack med 
hjälp av multilinjär algebra.  
 

4.4.3 Logiskt tänkande 
En annan aspekt på schack är att det tränar det logiska tänkande som förknippas med en 
matematisk kompetens. Schack har ofta studerats av kognitionsforskare. En stor fråga är 
var i hjärnan den logiska förmågan sitter? Forskarna är inte riktigt överens om var i 
hjärnan den största aktiviteten bedrivs vid schackspel (Jensen 2004). (Pucetti 1974) 
hävdar att om en högerhänt schackspelare får en hjärnskada på sin vänstra hjärnhalva 
kommer detta inte att påverka dennes schackspelare. De flesta andra forskare är ganska 
eniga om att det är vänster hjärnhalva som står för logik. En annan viktig fråga är 
språkets betydelse för schackspelet. Man tror idag att schacktankar är baserade på spatial 
percepetion. Dessa tankar är väldigt subtila och snabba. Det är bara slutresultatet som når 
medvetandet, i detta skede kan reflektion ske och ord kan knytas till processen. Med 
andra ord hinner man inte tänka i ord när man spelar schack under väldigt högt tempo och 
under tidspress, utan ofta flyttar man reflexmässigt utifrån de erfarenheter man tidigare 
skaffat sig när man spelat schack (Jensen 1994). Atherton beskriver i sin forskning som 
är baserad på MRI att båda hjärnhalvorna är lika aktiva när man spelar schack. Magnetic 
resonance imaging (MRI) är en teknik inom medicinen där en magnetkamera används för 
att läsa av områden i hjärnan. Athertons hypotes var att frontalloben skulle vara mest 
aktiv eftersom den är mest förknippad med logik, strategi och intellekt. Det som istället 
visade sig var att parietalloben som är specialiserad på spatial information var mest aktiv 
(Atherton 2003).  
 
Det har även bedrivits forskning på schackspelare. Resultaten visar att experter inom 
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schack har en fördel perceptuellt eftersom de mycket snabbt kan koda av positioner på ett 
bräde. En schackexpert kan lagra 100 000 positioner i huvudet. Forskning visar på att 
långtidsminnet kan stödja perceptionen hos schackexperter snabbare än hos 
nybörjare/medelspelare (Chabris 1999). Jensen beskriver i sin artikel schack mer än ett 
spel sett ur ett kognitionshistoriskt perspektiv att den problemlösning som dyker upp i 
schack skall ses ur fyra olika perspektiv: 
 

1. Schackspelares förmåga att lösa problem på brädet 
2. Schackspelares förmåga att lösa problem generellt. 
3. Schackspelet som utmaning eller inspiration vid problemlösning. 
4. Schackspelet som hjälpmedel vid problemlösning.  

 
Den kognitiva forskningen kring dessa punkter har visat att schackexperter är mycket bra 
på att lösa just schackproblem eftersom de har en stor kunskapsbas inom området. 
Schackspelare är inte bättre än andra på att lösa generella problem. Schack som spel kan 
vara användbart vid problemlösning inom andra områden som exempelvis ett 
pedagogiskt hjälpmedel. Historien visar att schack ända från begynnelsen har fungerat 
som ett hjälpmedel för att förtydliga abstrakta och avlägsna fenomen. Det mest kända är 
hur exponentiell tillväxt ofta introduceras med hjälp av allegorin med vetekornen och 
schackbrädet (Jensen 2004).  
 
Forskning kring logiskt tänkande och schack har bedrivits på andra fält och med andra 
resultat. Internet svämmar över med information kring att schackspelande ger ökade 
kunskaper i exempelvis logiskt tänkande och ökad problemlösning. Här kommer nu att 
nämnas några få. Professor Lars Holmstrand vid Växsjö universitet hävdar bestämt att 
genom att spela schack tränas logiskt tänkande, problemlösning och koncentration 
(Schackfyran 2009). En pionjär inom området är Isabella Jude, redaktör för YesMag, 
vilket är ett kanadensiskt vetenskapsmagasin. Hon har under flera år undersökt schack 
kontra kursplanen i matematik. Jude menar att ett av de största målen inom utbildning är 
att utveckla elevens sätt att tänka kritiskt och göra val. Genom att spela schack tränas 
dessa egenskaper då man ständigt får tänka ut en plan för attack eller försvar. Hon ser ett 
tydligt mönster mellan elever som spelar schack och dem som inte gör det samt deras sätt 
att utveckla sin problemlösningsförmåga. Hon menar att när schack spelas lär sig 
eleverna olika begrepp via fysisk och visuell stimuli. När dessa sätts i relation med 
varandra utvecklas kognitiva mönster. För det mesta tränas symbolhantering vid 
traditionella matematiklektioner, schack kan fungera som en länk mellan denna 
symbolhantering och själva förståelsen rent fysiskt och visuellt (Mathandchess 2009). 
Faneuil Adams, president vid Amerikas schacksällskap, bedrev en stor undersökning 
under 1980-talet. Denna undersökning gjordes i New York Harlem distrikt. Adams 
hypotes var att schack stimulerar kritiskt tänkande och problemlösningsförmåga som i sin 
tur ökar elevernas matematiska kunskaper, vilket bekräftades i hans resultat (White 
1997). Peter Dauvergne är lektor vid universitetet i Sydney och även kanadensisk mästare 
i schack. Dauvergne har undersökt huruvida schackspelande förbättrar olika egenskaper 
som koncentration, tålamod, uthållighet, kreativitet, intuition samt minneskapacitet. 
Resultatet visar på att schack ökar IQ:n och höjer problemlösningsförmågan hos 
schackspelare. Schackspelande gynnar även läsförmåga, minneskapacitet och kreativt 
tänkande. Det ökar även förmågan att göra rätta beslut (från ett stort antal valmöjligheter) 
under tidspress vilket kan vara en fördel när eleven skriver prov. Schack påvisar även en 
höjd koncentrationsförmåga, vikten av flexibel planering samt konsekvenser vid olika 
beslutstaganden (Dauvergne 2000). 
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4.5 Schack kontra kursplanen i matematik 
I detta kapitel granskas den svenska kursplanen i matematik för grundskolan. Valda citat 
kan kopplas till matematiken inom schack.  
 

 
4.5.1 Mål att sträva mot 
Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven 
 
– inser att matematiken har spelat och spelar en viktig roll i olika kulturer och 
verksamheter och får kännedom om historiska sammanhang där viktiga begrepp och 
metoder inom matematiken utvecklats och använts, 
 
Historiskt sett har schack använts som ett pedagogiskt hjälpmedel, exempelvis när 
exponentialtillväxt introduceras. Eftersom schack spelats i de flesta kulturer sedan 1500 
år tillbaka är det viktigt att ha ett interkulturellt förhållningssätt i sin 
matematikundervisning och påvisa gemensamma intressen. Schack som spel och 
schackproblem har analyserats via matematik vilket kan vara bra att lyfta fram i skolan 
som ett komplement till den ordinarie matematikundervisningen.  
 
– utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser 
och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande, 
 
Genom att spela schack hävdar många att logiskt tänkande gynnas. I schackspelet ingår 
algebraisk notation vilket är ett sätt att skriva ner och senare reflektera över sina 
matematiska operationer. 
 
– utvecklar sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av 
matematik, samt tolka, jämföra och värdera lösningarna i förhållande till den 
ursprungliga problemsituationen. 
 
När man spelar schack ställs man hela tiden inför nya situationer och tvingas göra val. 
För att göra rätt drag som senare skall leda till vinst, måste man tolka och värdera 
informationen på schackbrädet.  
 
– grundläggande geometriska begrepp, egenskaper, relationer och satser, 
 
Det finns fler möjliga drag i ett schackparti än vad det finns atomer i universum. Dessa 
drag kan i sin tur skapa geometriska figurer på schackbrädet. Spelet är med andra ord ett 
ypperligt pedagogiskt hjälpmedel inom geometrin. Förslagsvis kan schackbrädet 
användas vid introduktion i geometri med dessa alla kvadrater, trianglar och rektanglar. 
Vidare i högre årskurser med mer komplicerade geometriska figurer samt begrepp som 
area och omkrets av dessa. Även begrepp inom linjär algebra kan nu enkelt introduceras 
eftersom varje drag bildar en vektor i det 2-dimensionella rum (plan) som brädet är.    
 
– grundläggande algebraiska begrepp, uttryck, formler, ekvationer och olikheter, 
 
Schack använder sig av algebraisk notation vilket betyder att spelaren dokumenterar sina 
drag (matematiska sanningar) efter de koordinater pjäserna placeras på. Utifrån dessa 
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notationer passar det utmärkt att introducera småskalig matematisk bevisföring enligt den 
matematiska formalistiska skolan. Algebraisk notation kan förslagsvis vara ett bra 
exempel när man introducerar koordinatsystem. 
 

4.5.2 Matematikämnets karaktär och uppbyggnad 
Problemlösning har alltid haft en central plats i matematikämnet. Många problem kan 
lösas i direkt anslutning till konkreta situationer utan att man behöver använda 
matematikens uttrycksformer. 
 
Att spela schack handlar om att lösa problem, detta är spelets kärna.  
 

4.5.3 Hur ser det ut i andra länder? 
Schack finns med som ett moment på läroplanen i nästan 30 olika länder. I Ryssland, 
Venezuela, Island och fler länder är schack ett eget ämne i grundskolan (Linder 1990). I 
Ryssland har schack funnits på läroplanen i över 40 år (Milat 1997). I USA bedrivs en 
stor skolsatsning av USCF, UCT, AFC och tusentals lärare och volontärer. Det hela går 
ut på att försöka få in schack som ett eget ämne på skolschemat. I provinsen Quebec är 
detta redan verklighet. Schacklärarna är ofta professionella schackspelare. Även i British 
Columbia och Vancouver har detta arbete kommit långt och det är bara en tidsfråga tills 
schack där blir lagligt att införas på skolschemat. Kursplanen i matematik, år 2 till 7, i 
New Brunswick innehåller idag schack för att stimulera logiskt tänkande. Efter att denna 
paragraf tillkom på kursplanen har elevernas problemlösningsförmåga ökat från 62 % till 
81 %. I Provinsen Quebec finns i dag Kanadas bästa matematikelever (Jude 2006). En 
intressant observation är att USA, Kanada och Ryssland tillsammans med flera Asiatiska 
länder har höga resultat i Trends in International Mathematics and Science Study 
(TIMSS) 2007 som undersöker kunskaper i matematik och naturvetenskapliga ämnen hos 
elever i årskurs 4 och 8. Sverige hamnar på 15:e plats med sina 491 poäng. Dessa poäng 
kan då jämföras med flitigt schackspelande länder som: USA som land 508p, Ryssland 
512p, Quebec Kanada 528p, Ontario Kanada 517p, British Columbia Kanada 509p, 
Massachussets USA 547p och Minnesota USA 532p (Skolverket 2009). Leder gör 
Taiwan med hela 598p, där man förövrigt spelar brädspelet go, som sägs vara mycket 
lärorikt och intellektuellt utvecklande för barn (Skolverket 2009). 
 

4.6 Vad säger forskningen om en koppling?  

4.6.1 Minne 
Forskaren John Artise hävdar att schackspelande har visat sig att förbättra minnet. 
Schackspelare på alla nivåer får en förhöjd minneskapacitet och får lättare att komma 
ihåg saker. Det är främst de visuella aspekterna i schackspelet som ger upphov till detta. 
Visuella stimuli aktiverar nämligen de minneslagrande delarna i hjärnan mer än något 
annat stimuli (Artise 1996). 
 

4.6.2 Logik 
Artise anser att logik inte är en medfödd egenskap utan att man helt enkelt övar upp den. 
Schack är ett utmärkt sätt att träna logik. Man får även öva upp sin förmåga att hitta 
mindre logiska vägar. Om man skulle göra de allra mest logiska dragen så skulle en 
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skicklig motståndare snabbt genomskåda vilken strategi man har (Artise 1996). 
 

4.6.3 Observationsförmåga 
Schackspelande gör spelaren uppmärksam på detaljer och nyanser i spelet. Spelaren blir 
uppmärksam på skeenden över hela spelplanen och lär sig filtrera viktig och oviktig 
information. En student som spelar schack har därför lättare att filtrera ut viktig 
information från oviktig när han studerar inför en tentamen (Artise 1996). 

4.6.4 Analyserande förmåga 
Schackspelaren analyserar under spelets gång vilka drag han kan göra som resulterar i ett 
övertag för honom. I analyserna tas även hänsyn till eventuella motdrag från 
motståndaren. De flesta studenterna hävdar att de har lättare att lösa problem efter att de 
började spela schack. En del hävdar att de har börjat använda liknande strategier när de 
löser matematiska problem (Artise 1996). 
 

4.6.5 Kreativt och kritiskt tänkande 
Dr. Robert C. Ferguson är rektor för American Chess School (Bradford, Pennsylvania, 
USA). Han anordnar dessutom USA Junior Chess Olympics och Castle Chess Camp. 
Robert har bedrivit mycket forskning om vilka fördelar det finns med att spela schack. 
Dessutom har han sammanställt tidigare gjorda forskningsstudier i ämnet. Han har släppt 
en stor mängd artiklar både om egen forskning samt om tidigare bedriven forskning. 
 
Fergusons första studie bedrevs under åren 1979-1983. Det primära målet för studien var 
att undersöka huruvida schackspelande stimulerar utvecklingen av kritiskt och kreativt 
tänkande. Eleverna i denna studie var alla högpresterande och hade ett IQ på minst 130 
(medel-IQ hos befolkningen är 100). Alla elever gick i Bradford school area district i 
årskurserna 7-9. Den schackspelande gruppen (15 elever) och de icke schackspelande 
kontrollgrupperna (79 elever) hade samma medel-IQ men de schackspelande eleverna var 
inte slumpvis utvalda utan intresserade elever hade sökt sig till schackgruppen. I början 
av studien fick alla elever ta testet ”Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal” (WCTA) 
som mäter kritiskt tänkande samt testet ”Torrance Tests of Creative Thinking” som mäter 
kreativitet. De schackspelande eleverna fick en gång i veckan under 32 veckors tid 
schackundervisning medan kontrollgrupperna under samma tid fick icke schackrelaterad 
undervisning (t.ex. datorundervisning). I slutet av studien fick de ta testen igen. Sedan 
jämförde man resultaten för att se om elevernas kritiska och kreativa förmågor hade 
förbättrats av schackspelandet. På testet som mätte kritisk förmåga var den 
schackspelande gruppens medel 62,80 poäng i början av studien och 73,33 poäng i slutet 
av studien. Denna ökning på 10,53 poäng konverteras om till 17,3 %.  Detta ska tolkas 
som att deras genomsnittliga kritiska förmåga hade ökat 17,3% snabbare än normaltakten 
hos elever i samma åldersgrupp. Även de icke schackspelande eleverna ökar sin kritiska 
förmåga något snabbare (3,1%) än normaltakten. (Ferguson 1984) 
 
Testet som mäter kreativitet mäter tre egenskaper. (1) Verbalt flöde (Verbal fluence) = 
Hur bra kan eleven kan uttycka en stor mängd idéer verbalt. Denna förmåga utvecklas 
enligt Ferguson av den inre dialog som schackspelaren har när han spelar. Om jag går dit 
med damen så flyttar han dit med bonden…(2) Flexibilitet = Hur bra kan eleven använda 
sig av en mängd olika idéer och strategier samt byta mellan dessa när det är lämpligt. (3) 
Orginalitet = Hur bra är eleven på att komma på idéer som inte är uppenbara. Kan eleven 
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tänka utanför ramarna? 
 
Figur6:  

 
Ökning av kreativitet hos schack och icke schackspelande elever 
 
Figur 6 (Ferguson 1984) visar att eleverna i schackgruppen ökade i alla tre fall av 
kreativitet jämfört med kontrollgrupperna. Denna studie visar på att det verkar finnas ett 
samband mellan schackspelande hos högpresterande elever och utvecklande av kritiskt 
och kreativt tänkande. Ferguson pekar dock på svagheten med att den schackspelande 
gruppen bara bestod av 15 elever och han vill gärna att undersökningen görs om i större 
skala. (Ferguson 1984) 

4.6.6 Verbalt resonerande 
Ferguson genomförde mellan åren 1987-1988 en annan studie. Denna gång var målet att 
undersöka huruvida schackspelande förbättrade minnet samt verbalt resonerande (verbal 
reasoning). En sjätteklass vid R.J. Ryan school (3 mil från Bradford, Pennsylvania) fick 
obligatoriska schacklektioner. Ingen av eleverna hade tidigare spelat schack. Eleverna fick 
dagligen spela schack under drygt nio månader. Medel-IQ hos eleverna var 104,6. Eleverna 
fick genomföra ett minnestest (Memory subtest från Test of Cognitive Skills) och ett test i 
verbalt resonerande (Verbal Reasoning subtest från California Achievement Tests battery) i 
början och i slutet av studien. Skillnaden mellan dessa test jämfördes. Totalt 14 elever (9 
pojkar och 5 flickor) genomförde båda testen. Minnestestet visade att eleverna hade ökat 
från 598 till 728 poäng. Denna poängökning på 130 poäng motsvarar 32%. Det ska tolkas 
som att elevernas förmåga att minnas hade ökat 32% snabbare än normaltakten hos elever 
i samma åldersgrupp. Testet i verbalt resonerande visade att eleverna hade ökat från 
568,2 till 620,7 poäng. Denna poängökning på 52,5 poäng motsvarar 16%. Elevernas 
förmåga att verbalt resonera hade alltså ökat 16% snabbare än normaltakten hos elever i 
samma åldersgrupp. Observera att omräkningsfaktorn mellan poäng och procent inte är 
samma i de olika testerna. Dessa två tester visar att schackspelande har en positiv effekt 
på minnesförmågan samt förmågan att verbalt resonera. Även denna undersökning 
gjordes med få elever och skulle vara intressant är genomföra i större skala.  
(Ferguson 1989) 
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4.6.7 Matematisk förmåga 
1977-1979 genomförde Dr. Yee Wang Fung en studie vid Chinese University i Hong 
Kong. Studien visade att eleverna i den schackspelande gruppen förbättrade sina 
matematikresultat med 15 % . 
(Ferguson 1995) 

4.6.8 Problemlösningsförmåga 
I provinsen New Brunswick i Kanada genomförde Louise Gaudreau en studie under åren 
1989-1992. 437 femteklassare delades upp i tre grupper. Grupp A var kontrollgruppen 
som fick traditionell matematikundervisning. Eleverna i grupp B fick traditionell 
matematikundervisning under första året, följande två år fick de schackbaserad 
matematikundervisning. Grupp C startade med den schackbaserade 
matematikundervisningen direkt. I slutet av studien fick eleverna utföra ett par tester. 
Testerna visade ingen skillnad på den allmänna räknefärdigheten. Däremot visade 
testerna att den matematiska problemlösningsförmågan och den matematiska förståelsen 
hade ökat både i grupp B och i grupp C. Den tydligaste ökningen ser man i grupp C som 
presterar 21,46 % bättre än kontrollgruppen på problemlösningstestet och 12,02 % bättre 
på förståelsetestet. Denna studie visar att elevernas förmåga att lösa matematiska problem 
är proportionell mot hur många schackbaserade matematiklektionerna de fick.  
(Ferguson 1995) 

4.6.9 Logisk-matematisk intelligens 
Den logisk-matematiska intelligensen mäts i enheten IQ av föreningen Mensa. Medel-IQ 
hos den vuxna befolkningen är 100. I Venezuela genomfördes under åren 1979-1983 
experimentet “Learning to Think Project”. 100 000 lärare tränades upp i en speciell 
metodik där schack hade en central roll. 4266 elever i årskurs 2 ingick i en studie för att 
kontrollera effekterna av experimentet. Både manliga och kvinnliga elever visade på 
mindre än ett år en ökad IQ-nivå efter att studerat schack på detta systematiska sätt. Man 
såg inte heller några sociala eller ekonomiska skillnader utan alla schackspelande elevers 
IQ ökade. Experimentets framgång ledde till att schackprojektet expanderade och fr.o.m. 
1988 undervisas schack på alla skolor I Venezuela. (Ferguson 1995) 

4.6.10 Ingen effekt av schackspelande 
I rapporten ”The effect of learning to play chess on cognitive, perceptual & emotional 
development in children” beskriver Steven Fried och Norman Ginsbury vilka effekter 
schackträning har för grundskoleelevers kognitiva, perceptiva och känslomässiga 
utveckling. Studien gjordes på trettio elever som gick i fjärde eller femte klass i ett 
skoldistrikt i Brooklyn, New York. Hälften av eleverna var flickor och hälften var pojkar. 
De elever som blev utvalda att ingå i studien hade utåtagerande beteende. Deras 
beteendestörningar var dock inte så allvarliga att de fick gå i särklass. Eleverna delades 
slumpvis in i tre olika grupper. Den schackspelande gruppen fick schackundervisning 
samt specialundervisning i de allmänna ämnena. Den första kontrollgruppen fick 
specialundervisning men ingen schackundervisning. Den andra kontrollgruppen fick 
varken specialundervisning eller schackundervisning. På så sätt kunde man utläsa vilka 
framsteg som var schackrelaterade och vilka framsteg som berodde på att eleverna fick 
mer hjälp och uppmärksamhet. Schackundervisningen utfördes två gånger i veckan under 
18 veckors tid. Därefter genomfördes tre olika test. Det första mätte elevernas känsla för 
hur tredimensionella föremål förhåller sig till varandra. Detta spatiala (rumsliga) test 
kallas WISC-R. Nästa test mätte elevernas visuella uppmärksamhet för detaljer (WISC-
F). Till sist fick de fylla i enketen ” The Survey of School Attitudes” som mätte hur 
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eleven trivdes i skolan. 
 
Dessa test visade inte på någon skillnad mellan grupperna. Man kunde således inte utläsa 
att varken schackundervisningen eller specialundervisningen varit till nytta. När man 
gjorde ytterligare analyser av resultaten fann man att det på det spatiala testet fanns det 
tydliga könsskillnader i testresultaten hos de schackspelande eleverna. Hos de två 
kontrollgrupperna saknades dessa könsskillnader. På det spatiala testet presterade de 
schackspelande flickorna betydligt sämre än de schackspelande pojkarna. De 
schackspelande flickorna presterade t.o.m. sämre än de icke schackspelande flickorna. 
Däremot visade attitydenketen att de schackspelande flickorna trivdes bättre i skolan än 
de schackspelande pojkarna. Ur denna studie kan man således inte se att 
schackundervisning har någon positiv effekt (Fried & Ginsburg 1983). 
 

4.6.11 Sammanfattning av forskningen 
En del av forskningen som vi tog del av visar att schackspelande har positiva effekter för 
förmågor som minne, logik, observationsförmåga, analyserande förmåga, kreativt och 
kritiskt tänkande, verbalt resonerande, matematisk förmåga, problemlösningsförmåga och 
logisk-matematisk intelligens. Medan annan forskning som vi tog del av inte visar på att 
schackspelande har positiva effekter för kunskapsutvecklingen. Vi tyckte att det var 
intressant att vissa studier motsäger varandra. Nu föddes idén till att analysera och 
granska all forskning som gjorts inom detta ämnesområde. Vilket resultat visar de 
genomförda studierna på? Hur trovärdiga är studierna?  
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5 Resultat 
 
I denna resultatdel har vi sammanställt de forskningsrapporter vi funnit som tar upp 
kopplingen mellan schackspelande och kunskapsutveckling inom matematik och även 
inom andra skolämnen. Studierna presenteras i kronologisk ordning. Källorna vi använt 
oss av återfinns i slutet av varje del.  

5.1 Dr. Albert Franck 
En studie genomfördes under läsåret 1973-1974 av Dr. Albert Franck på Unis Protestant 
College i Kisangani, Zaire. 92 studenter i åldern 16-18 år delades slumpmässigt upp i två 
lika stora grupper, en schackgrupp och en icke schackspelande kontrollgrupp. 
Schackgruppen fick obligatorisk schackundervisning två timmar i veckan samt möjlighet 
till extra schackundervisning efter skoltid samt under loven. Eleverna i båda grupperna 
fick genomgå en mängd olika tester i början och i slutet av studien. Dessa tester mätte 
elevernas verbala, numeriska, spatiala (rumsliga), mekaniska, administrativa och 
perceptiva förmågor. Följande två testpaket genomfördes både i början och i slutet av 
studien: G.A.T.B. (General Aptitude Test Battery), P.M.A. (Primary mental abilities). 
Dessa test innehöll totalt 12 stycken deltest. Följande tre test genomfördes bara i början 
av studien: D.A.T. (Differential Aptitude Test), D2 (Brieckenkamp – mäter 
uppmärksamhet, består av 6 deltest) och Rorschachtestet (ett psykologiskt test bestående 
av bläckplumpar). 
 
Studien skulle testa två hypoteser. Den första hypotesen säger att för att kunna spela 
schack krävs en hög nivå av följande fem förmågor: (1) spatial (rumslig) förmåga, (2) 
förmåga att vara uppmärksam i högt tempo, (3) förmåga att resonera, (4) kreativitet och 
(5) allmän intelligens. För att testa den första hypotesen jämförde man schackspelarnas 
testresultat med deras förmåga att spela schack. Man fann ett tydligt samband mellan 
förmågan att spela schack och andra mentala förmågor. De förmågor som överensstämde 
tydligast var de spatiala, numeriska (aritmetiska) och de administrativa förmågorna. 
 
Den andra hypotesen säger att schackspelande utvecklar en eller flera av dessa fem 
förmågor. Om denna hypotes stämmer bör man introducera schack på läroplanen. För att 
testa den andra hypotesen undersöktes hur de schackspelande elevernas testresultat 
ändrats mellan de två testtillfällena jämfört med kontrollgruppen. Testerna visade att de 
numeriska och de verbala förmågorna tydligt hade förbättrats hos de schackspelande 
eleverna. Den numeriska förmågan var väntad men att schackspelande hade en positiv 
påverkan på verbala förmågor kom som en överraskning för Franck. Denna positiva 
påverkan gällde för majoriteten av de schackspelande eleverna, inte bara de bästa 
schackspelarna. Trots att Francks studie visar tydliga positiva effekter av schack på 
läroplanen vill han inte göra schack till ett obligatoriskt skolämne. Det finns då en stor 
risk att många elever får en negativ inställning till schack. Han anser att det ideala vore 
att erbjuda schack som en frivillig kurs. (Albert 1974) och (Redman 1985) 

5.2 Johan Christiaen 
I rapporten ”Chess and cognitive development” redogör Johan Christiaen för en studie 
han genomförde i Belgien 1975-1976. Anledningen till studien var att kontrollera 
huruvida schackspelande kunde öka elevernas kognitiva utveckling. Detta hävdades 
framför allt i schackkretsar men det hade inte genomförts någon studie för att styrka 
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denna teori. Christiaen använde sig av Piagets modell för att mäta kognitiv utveckling. 
Han tyckte att det var konstigt att av de 100 000 schackböcker som publicerats tar bara ett 
fåtal upp psykologiska studier som mäter hur mentala förmågor påverkas av 
schackspelande. Inga undersökningar hade alls publicerats huruvida den kognitiva 
förmågan hos barn i 10-12 årsåldern påverkades av schackspelande. 
 
Två femteklasser vid skolan i Assende delades slumpvis upp i en schackspelande grupp 
och en kontrollgrupp som inte spelade schack. Varje grupp bestod av 20 elever. Eleverna 
fick identisk undervisning men den schackspelande gruppen fick schacklektioner varje 
fredag efter att den ordinarie skoldagen var slut. Totalt fick de 42 schacklektioner mellan 
januari 1975 och maj 1976. De icke schackspelande eleverna fick då gå hem. I april 1976 
började testerna av de två grupperna. Man mätte kognitiv utveckling med två av Piagets 
test. Man utförde balanstestet och vätsketestet. Balanstestet går ut på att man ska hänga 
ett antal vikter på en balansvåg och nå jämvikt. Vätsketestet går ut på att lista ut hur 
många droppar av fyra olika färglösa vätskor som ska droppas i en femte färglös vätska 
för att denna vätska ska få en gul-röd färg. Ur balanstestet kunde man inte utläsa någon 
större skillnad mellan grupperna men ur vätsketestet kunde man se att de schackspelande 
eleverna visade en högre kognitiv utveckling. De har alltså en mer utvecklad förmåga att 
organisera kunskap och intryck. Dessutom fick båda grupperna göra ett standardiserat test 
för att mäta elevernas kunskapsnivå. Dessa test kallas PMS-tester och består av flera 
deltest som mäter elevernas språkliga förmåga, förmåga att utföra matematiska 
beräkningar, problemlösningsförmåga samt deras förmåga att hitta logiska mönster. På 
dessa test presterade de schackspelande eleverna överraskande nog bättre än 
kontrollgruppen trots att de fått samma undervisning (Christiaen 1976). 
 

5.3 Stuart Margulies 
I artikeln “The Effect of Chess on Reading Scores: District Nine Chess Program, Second 
Year Report” berättar Stuart Margulies om en studie han genomförde i Bronx, New York 
under åren 1990-1992. I studien undersökte han om schackspelande har positiv effekt på 
läsförståelsen. Han följde 53 elever från fjärde klass till sjätte klass. Deltagandet i studien 
var frivillig. Under det första året fick eleverna reguljär schackundervisning. Under det 
andra året fick de både reguljär schackundervisning samt datorbaserad 
schackundervisning. Innan de började med schackundervisningen fick de ta lästestet DRP 
(Degree of Reading Power Test). Detta test visar hur bra läsförståelse man har inom sin 
ålderskategori. Ligger man på medel har man värdet 50%. Om man ökar sin läsförståelse 
under fjärde klass i samma takt som alla andra fjärdeklassare kommer man efter ett år 
fortfarande ligga på medel i sin ålderskategori och ha värdet 50%. Ökningen är alltså 0% 
om man ökar sin läsförståelse i normal takt. DRP-testet upprepades i slutet av sjätte klass. 
Nu jämförde man dessa två testresultat.  De schackspelande elevernas medelvärde på det 
första lästestet var 57,69 %, två år senare var medlet 63,07 %. Alltså har lästestets 
medelvärde ökat med 5,38 procentenheter. Det är även intressant att jämföra hur många 
av eleverna som ökade sin läsförmåga snabbare än normalt. Av de schackspelande 
eleverna ökade 68,2% sin läsförmåga snabbare än normalt medan hos de icke 
schackspelande eleverna var det 43,9% .Denna studie visar att schackundervisningen som 
eleverna fick under två års tid tydligt förbättrade elevernas genomsnittliga läsförståelse. 
(Margulies 1992). 
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5.4 James M. Liptrap 
James M. Liptrap genomförde 1995-1997 en stor studie i fyra skoldistrikt nära Houston 
(Texas, USA). Han följde 571 elever från årskurs tre till årskurs fem. 67 elever (11,7%) 
spelade schack i en schackklubb på fritiden. De resterande 504 eleverna (88,3%) utgjorde 
kontrollgruppen som inte alls spelade schack. I de båda grupperna fanns elever med 
behov av specialundervisning, normalbegåvade elever, elever med akademisk förmåga 
och extra talangfulla elever. Gruppsammansättningen i procent syns i Tabell3. Det kan 
påpekas att det är högre procent pojkar i den schackspelande gruppen (74,6%) jämfört 
med den icke schackspelande kontrollgruppen (50,8%). 
 
Tabell3: 
Gruppsammansättning i procent 
 Pojkar  Flickor  Special  Normal  Akademisk  Talangfull  

I hela studien 50.8  49.2  13.1  53.4  14.9  18.6  
I schackgruppen 74.6  25.4 13.4 34.3  20.9 31.4  

 
  
I början och i slutet av studien mättes eleverna kunskapsnivå i läsning och matematik. 
För att mäta dessa nivåer använde man testet TAAS (The Texas Assessment of Academic 
Skills). Eleverna får av testet ett TLI-index (The Texas Learning Index) för läsning och 
ett för matematik. Resultatet av dessa två tester jämförs. Den genomsnittliga ökningen av 
TLI-indexet i läsning och matematik redogörs i Tabell 4 och 5. 
 
Tabell4: 
Ökning av TLI-index i läsning 
Elevkategori Spelar schack Spelar inte schack Skillnaden 
Alla elever 5.6 4.3 +1,3 
Alla pojkar 5.6 4.4 +1,2 
Alla flickor 5.8 4.4 +2,5 
Specialundervisning 6.5 4.0 +2,5 
Normalbegåvade 9.9 4.5 +5,4 
Akademisk förmåga 4.7 6.1 -1,4 
Extra talangfulla 4.6 4.9 -0,3 

  
  
Tabell5: 
Ökning av TLI-index i matematik 
Elevkategori Spelar schack Spelar inte schack Skillnaden 
Alla elever 5.6 4.6 +1,0 
Alla pojkar 5.1 4.2 +0,9 
Alla flickor 7.1 4.9 +2,2 
Specialundervisning 9.4 6.4 +3,0 
Normalbegåvade 8.1 5.4 +2,7 
Akademisk förmåga 3.0 3.7 -0,7 
Extra talangfulla 5.1 2.7 +2,4 
 
 
Intressant information står i den sista kolumnen i Tabell4 och Tabell5 . I denna kolumn 
ser man huruvida de schackspelande eleverna har ökat sitt TLI-index mer än de icke 
schackspelande eleverna. Om det är ett positivt värde i denna kolumn så är detta fallet. 
    
Med några få undantag har de schackspelande eleverna ökat sitt TLI-index mer än de icke 
schackspelande eleverna. Detta gäller både i läsning och matematik. Den tydligaste 
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ökningen såg man hos normalbegåvade elever, och framförallt inom läsning. Hos elever 
med behov av specialundervisning såg man också att TLI-indexet hade ökat. Denna 
studie visar dock inte på gynnsamma effekter i läsning och matematik hos de 
högpresterande eleverna (Liptrap 1998). 
 

5.5 Murray Thompson 
Murray Thompson vid Flinders universitet (Adelaide, Australien) ansåg att de flesta 
tidigare undersökningar som undersökt huruvida schackspelande påverkar 
inlärningsförmågan lider av brister. Dessa brister nämns i diskussionsdelen. Istället för att 
utföra en traditionell undersökning så använder han sig av en alternativ metod för att ta 
reda på huruvida schackspelande stimulerar inlärning. Han redogör sin studie i artikeln 
“Does the playing of chess lead to improved scholastic achievement?” 
 
Som utgångsdata använder han resultatet av testerna från ”The Australian Schools 
Science Competition”. Denna tävling genomförs av universitetet i New South Wales. 
Elever i årskurs 3-12 får genomföra tester som mäter deras vetenskapliga tänkande. 
Dessa tester mäter elevernas förmåga att analysera, mäta, avläsa tabeller, tolka grafer, dra 
slutsatser samt att förutse och beräkna resultat. 508 elever från en australiensisk 
pojkskola i årskurs 6-12 deltog i denna tävling, varav 64 av dessa regelbundet spelade 
schack. De schackspelande eleverna spelade schack dagligen, de fick schackundervisning 
en gång i veckan och de deltog i schacktävlingar varannan vecka.  
 
Thompson har analyserat dessa 508 elevers testresultat från 1999 års tävlingar i denna 
studie. Förutom testresultaten fick Thompson tillgång till elevernas skolbetyg, resultaten 
från deras IQ-test, information om de spelade schack, information om de ägnade sig åt 
någon annan fritidsaktivitet (t.ex. om de spelade något instrument). 
 
Thompson använde sig av två statistiska metoder (Rasch scaling och hierarchical linear 
modelling) i sin analys av dessa data. Hans syfte med studien är att ta reda på om elever 
som spelar schack regelbundet presterar bättre på dessa tester. För att kunna sätta alla 
elever på samma skala trots att de har olika åldrar så används en metod som heter Rasch 
scaling. Thompson hade i en tidigare studie visat att resultaten i denna tävling går att 
använda Rasch scaling på. Efter denna omräkning kan elevernas resultat direkt jämföras 
med varandra, man behöver inte ta hänsyn till att eleverna har olika ålder. Av de 249 
olika delmomenten i testet gick åtta inte att använda Rasch scaling på. Dessa åtta 
delmoment ströks ur studien som genomfördes med de övriga 241 delmomenten.  
 
Nu när alla elever kunde jämföras med varandra så genomfördes en hierarchical linear 
analysis där olika variabler som kan ha betydelse för elevernas testresultat vägs in. 
Variabler som togs med i analysen var t.ex. deras skolbetyg, resultatet på IQ-testet, om de 
spelade schack regelbundet och om de spelade ett instrument regelbundet. Thompson 
konstaterade att de flesta variablerna inte hade någon inverkan på testresultaten. De 
variabler som nu återstod var elevernas skolbetyg, resultatet på IQ-testet och om eleverna 
spelade schack regelbundet. Han använde nu linjär regression för att uppskatta 
testresultatet(Y) som en linjär funktion av dessa tre variabler. Den linjära funktionen såg 
ut på följande sätt: Y = G00 + G01*(BETYG) + G10*(IQ) + G20*(SCHACK).  
För att få numeriska värden på konstanterna G00, G01, G10 och G20 användes 
dataprogrammet QUEST som fick fram konstanterna G00 = -1.572 , G01=0.208 , 
G10=0,036 och G20=0,056 . Den linjära funktionen som räknar ut elevernas testresultat ser 
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ut på följande sätt: Y = -1.572 + 0.208*(BETYG) + 0,036*(IQ) + 0,056*(SCHACK) 
 
Man kan lätt luras att tro att schackspelande har en mer betydelsefull roll än resultatet på 
IQ-testet eftersom 0.056 är större än 0.036 . Det är dock fel att tänka så eftersom 
variabeln IQ har i undersökningen ett värde mellan 100-150 medan variabeln SCHACK 
har ett värde mellan 0-1 (schackspelande elever har värdet ett medan icke schackspelande 
elever har värdet noll). Detta betyder att G10 är 100-150 gånger starkare än G20 , så man 
ska istället jämföra 3,6-5,4 med 0,056. Variabeln BETYG har ett värde mellan 1-5 
eftersom betygsystemet i Australien består av fem steg. Både elevernas skolbetyg och 
resultatet på IQ-testet har en positiv och statistisk säkerställd effekt på testresultatet. Den 
positiva effekten av schackspelande är så pass liten att den inte går att säkerställa 
statistiskt. Om man jämför i tid så motsvarar den positiva effekten av schackspelande 
under ett år ungefär 15 minuters skolarbete. Denna studie visar inte på att det finns något 
tydligt samband mellan schackspelande och vetenskapligt tänkande. Som kritik till denna 
studie kan nämnas att vissa eventuella positiva bieffekter av schackspelande samlas in 
under variablerna BETYG och IQ i studien och därmed inte syns. En positiv bieffekt kan 
vara att schackspelande elever lyckas bättre i skolan och får bättre betyg. En annan kan 
vara att eleverna eventuellt höjer sitt IQ om de spelar mycket schack (Thompson 2003). 
 

5.6 Dores Ferreira och Padro Palhares 
Dores Ferreira och Padro Palhares vid universitetet i Minho, Portugal genomförde 2008 
en studie där de undersökte om schackspelande elever var bättre på att se geometriska 
och numeriska mönster än icke schackspelande elever. Studien undersökte också hur 
elevernas ålder, vilken årskurs de gick i, deras kön och deras betyg i matematik 
påverkade deras förmåga att se geometriska och numeriska mönster. 
 
I studien ingick 437 elever i årskurs 3-6. Lärarna fyllde i elevernas ålder, årskurs, kön och 
aktuellt matematikbetyg i ett formulär. För de schackspelande eleverna så rapporterade 
deras schacklärare in deras ELO-rating, som är ett mått på sannolikheten att eleven ska 
vinna ett schackparti. Därefter gjorde eleverna ett problemlösningstest i två delar som 
mätte deras förmåga att se mönster. Den första delen mätte deras förmåga att se 
geometriska mönster medan den andra delen mätte deras förmåga att se numeriska 
mönster. De icke schackspelande eleverna i kontrollgruppen bodde i staden Braga i norra 
Portugal och de schackspelande eleverna bodde i olika delar av Portugal och spelade 
samtliga i schackklubbar på fritiden. Studien var i början tänkt att även inkludera elever i 
årskurs 2 men pilottestet visade att reliabiliteten (tillförlitligheten) på testet då skulle ha 
blivit för låg så man strök den årskursen från studien. Reliabiliteten mättes med 
Cronbach’s Alpha och för ett test ska anses vara tillförlitligt krävs att detta värde är minst 
0.70 , hos denna andraklass var reliabiliteten endast 0.217 . 
 
För att analysera testresultaten använde man sig av dataprogrammet SPSS (version 13.0). 
För att mäta korrelationen mellan elevernas ELO-rating och deras förmåga att finna 
mönster användes Pearsons (r) koefficient. Desto högre värde detta r-värde är desto större 
korrelation finns. Är värdet mellan 0-0.2 finns ingen korrelation alls. Är värdet mellan 
0.2-0.35 finns en svag korrelation, den är dock för liten för att ha teoretisk betydelse. Är 
värdet mellan 0.35-0.65 anses korrelationen vara tillräckligt stor för att ha teoretisk 
betydelse (Cohen & Manion 1989) (Fraenkel & Wallen 1990). 
 
När resultaten var färdiganalyserade och man hade tagit hänsyn till effekterna av de 
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övriga variablerna fann man att r-värdet mellan ELO-resultaten och förmågan att se 
mönster var r = 0.13. För att se geometriska mönster var r = 0.11 och för att se numeriska 
mönster var r = 0.15 . R-värdet är alltså för lågt för man ska kunna hävda att det finns en 
korrelation mellan schackspelande och förmågan att se mönster.  
 
I studien fann man också att det fanns en svag negativ korrelation mellan elevernas ålder 
och deras förmåga att se mönster (r = -0.25). Man fann en svag positiv korrelation mellan 
vilken årskurs eleverna gick i och deras förmåga att se mönster (r = 0.23). Man fann 
ingen korrelation att flickorna skulle vara bättre än pojkarna på att se mönster eller vice 
versa (r = 0.03). Man fann en svag positiv korrelation mellan elevernas matematikbetyg 
och deras förmåga att se mönster (r = 0.22). 
 
Denna studie visar inte på någon korrelation mellan schackspelande och förmågan att se 
geometriska och numeriska mönster. I nästa stycke beskrivs en pågående svensk studie 
som visar indikationer på att det kan finnas ett samband mellan numeriska mönster (i 
form av talserier) och schackspelande (Ferreira & Palhares 2008). 

5.7 Örsundsbroskolan – Anders Lundquist 
Kopplingen mellan schackspel och matematik har även uppmärksammats här i Sverige. 
På Örsundsbroskolan i Enköping startade ett forskningsprojekt i början av höstterminen 
2007 och beräknas pågå 4-5 år. Frågeställningen för detta projekt är: Kan schack vara ett 
medel för att uppnå bättre skolresultat? 
 
Ett arbetslag med läraren Anders Lundquist och fritidspedagogen Michael Lööf i spetsen 
följer en förstaklass och en andraklass som delvis får spela schack på 
matematiklektionerna. Ett annat arbetslag följer referensgruppen, en icke schackspelande 
förstaklass och andraklass. Första året ingick 45 elever i försöksgruppen (23 stycken i 
ettan och 22 stycken i tvåan). Kontrollgruppen bestod av 44 elever (22 stycken i vardera 
klassen). I projektets andra år ingår 22 stycken nytillkomna ettor i försöksgruppen och 24 
stycken i kontrollgruppen. Vid varje nytt läsår kommer det  
att tillföras nya ettor i båda grupperna. Tanken är att följa eleverna upp till år fem.  
 
Eleverna i försöksgruppen får 6-8 schacklektioner per termin. Tanken är att dessa 
lektioner i sin tur ska generera spel på raster och i hemmet. Anledningen till att de får så 
få schacklektioner är för att se om man med begränsade resurser och utan att inkräkta på 
andra skolämnen kan förbättra elevernas skolprestationer.  
 
Fem olika tester genomförs innan eleverna går in i projektet och efter den sista 
schacklektionen varje vårtermin. Dessa tester mäter schackkunskap, läsförståelse, 
symboltest (visualiseringsförmåga), siffer- och talskrivning samt subtraktion. Som 
komplement till de skriftliga testerna genomförs också intervjuer med hälften av eleverna 
i både försöks- och kontrollgruppen om hur de resonerar kring matematik. 
 
För de elever som ingått under projektets första år ser man ett tydligt samband mellan 
schack och talserier. De elever som presterat bra i schacktestet har också de bästa 
resultaten i testet av talserier. Talserietesten går ut på att eleven utifrån tre tal ska fylla på 
med ytterligare tal antingen genom ”framlängeshopp” eller ”baklängeshopp”. 
Ex. 1  Fortsätt skriva i 4-hopp   2     6    10   ___    ___    ___    ___    ___     
Ex. 2  Fortsätt skriva i 7-hopp baklänges  68    61   54  ___    ___    ___   ___       
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Om detta samband kvarstår eller förstärks under kommande år av projektet är det av stort 
intresse. Denna typ av talserier anses vara viktiga i barns matematiska utveckling 
(Lundquist & Lööf  2008) samt emailkontakt med Anders Lundqvist under hösten 2008. 
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6 Analys  
 
De flesta rapporter som nämndes i resultatdelen visade på att schackspelande hade en 
positiv effekt beträffande kunskapsutveckling i matematik men även i andra skolämnen.  
Men frågan är hur tillförlitliga dessa undersökningar är? 
 
När man granskar de tidigare nämnda studierna med dessa kriterier märker man att flera 
av dessa studier inte använder sig av slumpvalda grupper och därför kommer de att 
klassificeras som kvasistudier. Dessutom verkar flera studier som nämns flitigt i 
sammanställningar av schackstudier vara omöjliga att få tag på. Ett exempel är det 
tidigare nämnda Venezuelaprojektet. Vi har bett Fergusson att få ta del av 
originalrapporten men eftersom han inte har svarat oss är det svårt att utvärdera 
trovärdigheten i denna undersökning. Nu följer en kritisk granskning av de studier som 
nämns i resultatdelen. Viktiga krav för att en undersökning ska ha hög trovärdighet är att 
grupperna är slumpvis indelade, det har genomförts en förtest och en slutlig test av 
testdeltagarna, det finns en placebogrupp och en kontrollgrupp, personerna som utför 
testerna är inte samma personer som har bedrivit studien och att eleverna är ovetande om 
att de ingått i en studie. Tabell 6 visar vilka kriterier de olika undersökningarna lever upp 
till jämfört med den ideala undersökningen.  
 
Tabell 6 
Kriterier som undersöknngen uppfyller 
Undersökning Slumpvis Förtest Sluttest Placebo Kontroll Testare Ovetande  
Den ideala Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Fergusson 79-83 Nej Ja Ja Ja Ja ? ? 
Fergusson 87-88 Nej Ja Ja Nej Ja ? ? 
Fried & Ginsburg Ja Nej Ja Ja Ja Ja ? 
Albert Franck Ja Ja Ja Nej Ja Ja ? 
Johan Christiaen Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja 
Stuart Margulies Nej Ja Ja Nej Ja Ja Ja 
James Liptrap Nej Ja Ja Nej Ja Ja Ja 

 
Den ideala undersökningen är markerad på rad 2 i tabellen. Den har Ja markerat i alla 
fälten. Trovärdigheten på en viss undersökning blir högre desto fler Ja som finns 
markerade. Om ett Nej finns markerat i första kolumnen (Slumpvis) så kvalificeras 
undersökningen som en kvasistudie.  
 
Robert Fergussons studier citeras ofta i schacklitteratur men hur tillförlitliga är de? Båda 
hans studier är små. Han studerar 15 schackspelande elever i den första studien och 14 
elever i den andra. Ingen av studierna har slumpvis indelade experimentgrupper så båda 
klassificeras som kvasistudier. 
 
Fergussons första studie visar dessutom på en allvarlig svaghet. De schackspelande 
eleverna deltog i andra valbara aktiviteter under studiens gång så man kan inte säga 
huruvida de positiva resultaten i kritiskt och kreativt tänkande kommer ifrån 
schackspelandet eller från någon av de andra aktiviteterna. En annan svaghet är att han 
enbart studerade högpresterande elever med ett IQ på minst 130. Bara för att sambandet 
gäller för högpresterande elever kan man inte generalisera och säga att sambandet gäller 
för alla elever.  
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Fergussons andra studie har utöver tidigare nämnda svagheter ingen placebogrupp, så 
man kan inte veta huruvida den positiva effekten var kopplad till schackspelande eller 
skulle det bli samma resultat om eleverna fick utföra någon annan intellektuell 
sysselsättning dagligen (Campitelli & Gobet 2006). 
 
Fried och Ginsburys studie uppfyller de flesta kriterier för en ideal undersökning. En 
svaghet är att det aldrig utfördes någon förtest. Resultaten av denna studie visar dock inte 
på några positiva effekter av schackspelande på inlärningen (Campitelli & Gobet 2006). 
 
Albert Francks studie uppfyller många kriterier för en ideal undersökning. Det saknas 
dock en placebogrupp och det är oklart om eleverna visste om att de deltog i en studie. 
Den verbala förmågans ökning är statistiskt säkerställd, däremot kan man göra en 
intressant observation angående den numeriska förmågans ökning. Den numeriska 
förmågan hos de schackspelande hade ökat från 10,4 till 12,2 samtidigt som den hade 
minskat hos de icke schackspelande eleverna från 12,0 till 8,9. Det stora glappet mellan 
schackspelande och icke schackspelande elever kunde delvis förklaras med att de icke 
schackspelande elevernas numeriska förmåga mystiskt nog hade minskat. Den faktiska 
ökningen av de schackspelande elevernas numeriska förmåga räknas som ringa och är 
inte statistisk säkerställd (Campitelli & Gobet 2006). 
 
Johan Christiaens studie uppfyller också många kriterier för en ideal undersökning. Det 
som gör denna studie något svagare än Francks studie är att den saknar förtest. Man kan 
alltså inte veta helt säkert huruvida starka förmågor i den schackspelande gruppen funnits 
från början eller vuxit till under studiens gång. I likhet med Francks studie saknar även 
denna studie en placebogrupp. Christiaen nämner själv i studien att en felkälla är att 
lärarna visste om vad studien gick ut på och därav hade möjlighet att både medvetet och 
icke medvetet favorisera de schackspelande eleverna. På Piagets vätsketest och på flera 
av PMS-deltesterna som mäter elevernas kunskapsnivåer presterar de schackspelande 
eleverna bättre än de icke schackspelande. Det är dock viktigt att påpeka att inget av 
testerna visade ett så tydligt resultat att det blev statistiskt säkerställt (Campitelli & Gobet 
2006). 
 
Stuart Margulies studie visade tydligt hur elevernas läsförståelse ökade hos de 
schackspelande eleverna. Det finns dock några svagheter med denna studie. Eleverna var 
inte slumpmässigt utvalda utan de som var intresserade fick ingå i studien. Det 
klassificeras därmed som en kvasistudie. En annan svaghet är att från studiens andra år 
var delar av schackundervisningen datorbaserad. Kan det ökade datoranvändande ha lett 
till elevernas läsförståelse? Dessutom saknades en placebogrupp. Denna placebogrupp 
kunde med fördel arbetat mer med datorer för att ge svar på den tidigare ställda frågan 
(Campitelli & Gobet 2006). 
 
James Liptraps studie genomfördes i relativt stor skala (571 elever). En svaghet är att inte 
eleverna slumpvis delades in i grupper. Förtestet visade att den schackspelande gruppen 
var något bättre på läsning och matematik än den icke schackspelande gruppen innan 
studien började. Dessutom hade den schackspelande gruppen större andel pojkar samt 
större andel akademiska och begåvade elever. Detta tyder på att eleverna själva har valt 
att vara med i den schackspelande gruppen och detta försämrar trovärdigheten på denna 
studie som klassificeras som en kvasistudie (Campitelli & Gobet 2006). 
 
En faktor som kan ifrågasätta resultaten är huruvida forskarna har vinning i att en 
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eventuell koppling mellan lärande och schack finns. T.ex. är Dr. Robert C. Ferguson 
rektor för American Chess School. Han anordnar dessutom USA Junior Chess Olympics 
och Castle Chess Camp. 



 42 

7 Diskussion och slutsats 

7.1 Vad kom vi fram till? 
Innan vi skrev projektarbetet trodde vi att det fanns en länk mellan schackspelande och 
matematisk inlärning och att flera forskningsrapporter skulle visa detta. Vi blev 
förvånade att det skett så pass lite forskning i ämnet. Det hade knappt skett någon 
forskning alls om hur schackspelande påverkar inlärning i allmänhet. De flesta artiklar 
och rapporter består av åsikter om att schack har en positiv inverkan på inlärning. Flera 
studier som flitigt hänvisas till går inte hitta i originalform. Enbart tre av de 
undersökningar som vi fann i originalform klassificeras som äkta undersökningar, varav 
en av dessa inte visar några positiva effekter av schackspelande alls. De övriga fyra 
klassificeras som kvasiundersökningar. Dessutom visar varken Thompsons eller Ferreira 
och Palhares studier på tydliga positiva effekter av schackspelande. Vi kan således av vår 
litteraturstudie inte säga att schackspelande stimulerar matematisk inlärning men vi kan 
inte heller säga att schackspelande inte har någon effekt. Vi kan bara konstatera att det 
behöver genomföras mer forskning som på ett korrekt och vetenskapligt sätt gör 
storskaliga kontrollerade experiment för att ta reda på om det finns ett samband.  
 
I inledningen nämndes att de flesta schackföreningar hävdar att schack har en positiv 
effekt för kunskapsutvecklingen men detta har de för tillfället inga vetenskapliga belägg 
för. Det finns inte heller några belägg för att införa schack på läroplanen. 
 
Schackets historia visar att de flesta stora schackspelarna samtidigt var matematiker. Ett 
annat ämne som även är närbesläktat är musik, vilket vi inte undersökt i detta arbete, men 
det skulle vara intressant att någon gång få läsa en vetenskaplig undersökning om varför 
just dessa tre (matematik, schack och musik) har starka band. Det är nämligen så att flera 
av de stora schackspelande matematikerna samtidigt var musiker eller gärna lyssnade på 
musik. Det skall även nämnas i sammanhanget att båda författarna av detta arbete har just 
dessa tre förmågor.  
 

7.2 Varför så lite forskning?  
Eftersom det i schackkretsar hävdas att schackspelande har en positiv effekt för 
kunskapsutvecklingen så tycker vi att det är konstigt att det har genomförts så få seriösa 
storskaliga undersökningar för att konstatera detta faktum. Om denna positiva effekt kan 
visas vetenskapligt så blir det lättare att få in schack på skolans läroplan. Detta är många 
schackspelares stora dröm. Varför har det skett så lite forskning? 
 
För att en undersökning ska kunna klassas som vetenskaplig måste gruppindelningen ske 
slumpvis (stycke 3.6). Här ser vi en svårighet som kan ha bidragit till att forskare har fått 
avslag till att utföra undersökningar. Om uppdelningen sker slumpvis måste det vara 
obligatoriskt att vara med i studien. Då finns det två alternativ. Det första alternativet är 
att studien bedrivs på skoltid. Då tar den tid från de ordinarie lektionerna och detta är nog 
inte populärt bland de ordinarie lärarna. För många lektioner i samma skolämne får dock 
inte bytas ut mot schack eftersom skolan i Sverige och i många andra länder måste 
erbjuda eleverna en viss mängd undervisning i varje skolämne, den så kallade 
garanterade undervisningstiden. Det andra alternativet är att studien bedrivs efter skolan 
och det är nog inte så populärt vare sig hos eleverna eller deras föräldrar. Eleverna får då 
mindre tid till läxor, till fritidsaktiviteter samt att umgås med familjen.  
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Om eleverna ska ingå i en obligatorisk studie så krävs det att man har mer än "en känsla" 
av att schack är bra för kunskapsutvecklingen. Det skulle vara lättare om flera tidigare 
gjorda studier visar på en koppling. Men vår litteraturstudie visar att så inte är fallet. En 
variant är att göra undersökningen frivillig. Men som vi nämnt tidigare kan en 
vetenskaplig undersökning inte bygga på frivillighet. Studien kvalificeras då som en 
kvasistudie (Sallnäs 2008). 
  
En lite mer synisk teori till att det publicerats så lite forskning är att schackintresserade 
forskare har dragit igång stora undersökningar, men när undersökningarna inte har visat 
på positiva resultat så har man antingen valt att avbryta dem eller att helt enkelt inte 
publicera dem 
 

7.3 Vidare forskning 
Som uppföljning till detta examensarbete vore det intressant att ta kontakt med de olika 
skolverk i de länder som har infört schack på läroplanen (se stycke 3,5). Vi kan inte se att 
man har vetenskapliga belägg för att göra detta. På vilken forskning stöder de dessa 
beslut på?  
 
Något som återkom i ett par studier var att språkliga förmågor utvecklades av 
schackspelande. Detta samband är också intressant att undersöka vidare. Påverkas 
verkligen språkliga förmågor, i så fall vilka?  
 
Det kommer att vara intressant att följa Anders Lundquist studie på Öresundsbroskolan. 
Vi kommer att emaila honom med jämna mellanrum för att få inside information. Vi har 
även tankar på att genomföra någon mindre undersökning på våra nuvarande skolor. Ett 
litet problem är dock att få lektionstiden att räcka till. Antalet schemalagda lektioner per 
matematikkurs är redan nu snålt tilltagna. En variant vore att ha frivillig 
schackundervisning efter skoltid. Fast då blir grupperna inte slumpvis indelade och då 
räknas det som en kvasistudie.  
 

7.4 Andreas egna tankar 
Jag tror att schackspelande kan bidra med utveckling i flera positiva egenskaper. Att 
spela schack är att träna hjärnan, ungefär på samma sätt som när man löser korsord, 
sudoko, spelar go eller någon annan tankekrävande aktivitet. Ingen forskare har direkt 
kommit fram till att hjärnan skadas av schack eller hämmar kunskapsutveckling. Att man 
blir bättre på att lösa allmänna problem i vardagen är tveksamt, men det är ingen tvekan 
att man blir bättre på att lösa problem i själva schackspelet och att man utvecklas till en 
bättre spelare ju mer man spelar. Koginitionsforskningen bekräftar just att minnet och 
den spatiala förmågan utvecklas genom schackspel. Förmodligen har schackspelare 
någon gång lärt sig vilka drag som är mest framgångsrika vid situationer som uppstår på 
spelbrädet. När dessa situationer uppstår känner hjärnan av detta blixtsnabbt via den 
spatiala förmågan och man handlar på ren rutin, speciellt när man spelar under tidspress. 
De båda forskningsfälten motsäger inte varandra utan de kompletterar varandra. 
Schackspelare har under tidens gång lärt sig schackspelet via problemlösningskedjorna 
och verkligen tänkt ut och analyserat sitt spel. Det är denna lärdom och erfarenhet som 
sedan ryggmärgen och hjärnan reflexmässigt handlar efter.  
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Schackspelet kan användas i skolan som ett komplement till den ordinarie 
undervisningen. Framför allt är schack ett ypperligt pedagogiskt hjälpmedel vid 
introduktion av matematiska avsnitt som koordinatsystem, exponentiell tillväxt eller 
geometri. Det är bara fantasin som sätter gränserna hos den undervisande läraren hur 
spelet kan användas. Det är inte svårt att finna fog för sådan undervisning i 
styrdokumenten. 
 

7.5 Gemensamma tankar 
Trots att vår litteraturstudie inte styrker detta så misstänker vi att flera positiva 
egenskaper stärks i samband med att spela schack. Att ha förutseende och se en bit framåt 
när man reflekterar över eventuella följder och scenarion är en mycket bra egenskap att 
bära med sig i livet. Att spela schack kräver att man är koncentrerad och uppmärksam. 
Eleven måste överblicka hela brädet och studera relationen mellan de olika pjäserna. 
Vilka faror finns? Vilka är mina möjligheter? Man måste kunna värdera informationen 
och göra den mest lämpliga operationen. Eleven måste även vara försiktig och inte 
förhasta sig. En av schackreglerna är just ”rörd pjäs är förd pjäs”, man måste ta 
konsekvenserna för sitt handlande. För att lyckas måste man vara skärpt och 
koncentrerad. Att tappa humöret i spelet kan ge drastiska konsekvenser. Det gäller att 
kämpa in i det sista, en vändning kan komma precis när som helst. Vi kan avsluta detta 
examensarbete med att vara lite filosofiska och hävda att schack är en slags träning och 
förberedelse för det riktiga livet. Schackspelet är livets spel i miniatyr. 
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10 Bilagor 

10.1 Email 
Vi skickade båda ut samma email. Andreas email ser ut på samma sätt förutom att 
namnet och emailadressen är utbytta. 
 
Emailet som vi skickade ut till svenska schackspelare och forskare. 
 
Ämne: Länk mellan schack och matematik? 
Hej. 
Mitt namn är Anders Hedman och jag skriver ett examensarbete på Linköpings 
universitet. Arbetet undersöker om det finns en länk mellan schackspelande och bra 
studieresultat i skolan. Vi är intresserade speciellt av studier som undersöker kopplingen 
mellan schack och skolämnet matematik, men vi är också intresserade av eventuella 
kopplingar till andra skolämnen. Tanken är att jag ska analysera de studier som gjorts i 
frågan och komma till en slutsats om de visar på ett liknande resultat. Jag har fått tag i ett 
par studier som jag har läst men jag skulle behöva fler. Har ni någon studie som jag kan 
få läsa? Om inte, vet ni vart jag kan vända mig för att få tag på studier? 
Tack på förhand. /Anders Hedman 
emailadress: chess@andershedman.se 
 
 
Emailet som vi skickade ut till utländska schackspelare och forskare. 
 
Subject: Studies concerning a link between chess and good study results?  
Hello.  
My name is Anders Hedman and I'm studying at Linkopings University  
(Sweden) to be a teacher in Mathematics. I'm now doing a study where I  
investigate if there's a link between chessplaying and good study results  
in general and in mathematics in particular. In other words: If a pupil  
plays chess does his mathematical skills (or some other skills) improve? I  
read all studies I can find and try to find a conclusion. I haven't found  
so many studies yet. Can you help me to find studies concerning the  
subject? If not, do you know where I could turn to find studies?  
 
Kind regards. /Anders Hedman  
email: chess@andershedman.se 
 

10.2 Utökad version av schackets historia 
Ursprunget för schack har diskuterats i flera hundra år och det verkar som om spelet 
uppfanns på 500-talet e.Kr  i Indien (Wilkinson 1943). Man har hittat en dikt från år 600 
e.Kr. där det beskrivs hur schackspelet spreds från Indien till Persien. Schackhistorikern 
Murray hävdar att schackspelet uppstod 570 e.Kr, vilket de flesta andra schackhistoriker 
nu tar som vedertaget (Murray 1913). Vissa påstår att idén till schack föddes redan när 
Alexander den store invaderade Indien (327 f. Kr) och skådade kung Poros armé vid 
Hydaspes, med 50 000 infanterister, 1000 stridsvagnar, 130 stridselefanter och 3000 
kavallerister (Williams 1995). Det arabiska ordet för spelet är shatranj och persiskans 
chatrang härstammar från chaturanga som är sanskrit och betyder ”att ha fyra ben” och 
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kan anspela på de fyra divisionerna i en indisk armé: vagnar (torn), elefanter (löpare), 
infanterister (bönder) samt kavalleri (springare). Detta tror man är de första 
benämningarna på spelet (Hooper 1992). En annan teori som styrks av Pavle Bidev är att 
spelet speglar kampen mellan de fyra elementen, de fyra årstiderna och de fyra 
temperamenten. Spelet återspeglar i så fall den gamla indiska världsbilden. Pjäsernas 
rörelser associeras till de geometriska konturerna av elementens rituella symboler. 
Damen symboliserar elden med sin triangel, tornet jorden med sin kvadrat, löparen luften 
med ett hexagram samt springaren vattnet med en cirkelbåge. Stämmer denna hypotes 
bör spelet vara ännu äldre (Gizycki  1972). Genom arkeologiska fynd vet man att 
schackliknande spel fanns redan runt 1400 f. Kr.i Indien. Det berömda exemplet med den 
geometriska serien och (8 x 8) rutors spelbräde och vetekorn kan dateras till ca 1000 år f. 
Kr. (Danielsson 2005) Det finns flera kinesiska historiker som hävdar att spelet 
härstammar från Kina och är en utveckling av det klassiska kinaspelet (Hooper 1992).  
 
Ordet Schack kommer med all sannolikhet från spelets huvudpjäs konungen. På Persiska 
heter konungen schach eller shah, vilken på den tiden hade samma ställning som gud 
(Gizycki  1961) . Chaturanga spelades på ett bräde, Ashtāpada, med (8 x 8) rutor av 
samma färg och reglerna var annorlunda från idag. I detta ursprungschackets regler hade 
exempelvis inte den manlige rådgivaren farzin (dagens dam) den enorma styrka pjäsen 
har idag. Pjäsens uppgift var att skydda kungen till varje pris och kunde bara flytta sig ett 
steg diagonalt. Även löparen var missgynnad och fick endast hoppa över en ruta på 
diagonalen (Williams 1995). Spelet var på sätt och vis tänkt som ett sätt att träna sig i 
stridsstrategier (Danielsson 2005). Spelet blev oerhört populärt i Persien. Det spelades 
sedan tidigare ett spel i Persien som hette pettia och som hade införts i riket från det 
antika Grekland. Med inspiration från dessa spel växte ett modifierat schack fram där 
exempelvis bonden får flytta antingen ett eller två steg framåt i sitt första drag (Hooper 
1992). Perserna introducerade även begreppet schackmatt, Shah Mat, vilket betyder 
kungen är överfallen (Wikipedia 2008).  
 
År 641 började Araberna att erövra Persien. Även Araberna blev helt uppslukade av 
spelet, trots att det förbjöds enligt muslimsk lag (Gizycki 1972). Spelet har förbjudits och 
fördömts flera gånger genom tiderna. Som exempel i modern tid förbjöds spelet 1996 av 
talibanregeringen i Afghanistan och av ayatollorna i Iran 1979. Även i den kristna 
världen har spelet varit förbjudet, t.ex. under medeltiden då spelet missbrukades i 
hasardsyften (Gelb 2003). Spelet börjades på 700-talet brytas ned och analyseras. För att 
kunna studera enskilda partier började man med notation under 800- och 900-talet. Detta 
kallas för det algebraiska notationssystemet. Detta system används än idag, men hade ett 
uppehåll när schacket spreds till Europa då den mer beskrivande notationsmetoden 
användes. Under 1700-talet återfördes den algebraiska notationen av syriern Philipp 
Stamma (1705-1755) (Williams 1995). Man har även hittat gamla arabiska skrifter om 
bland annat öppningar, mittspel och slutspel. Araben Al-Adli ar Rumi (800-870) skrev år 
845 en hel avhandling i schack som hette Kitab ash-shatranj – boken om schack 
(Danielsson 2004).  
 
Det islamska imperiet expanderade enormt och schackspelet spred sig till Sydeuropa, 
Nordafrika och mellanöstern. Runt år 1000 e.kr. tog sig schacket via morerna till 
Västeuropa och Spanien. Det finns en del historiker som hävdar att schacket redan tagit 
sig till Europa och Frankrike via Karl den store. Runt år 900-1000 tog sig schacket till 
Tyskland och runt 700-800 talet till Ryssland via orienten (Murray 1913). Det finns 
teorier om att spelet kan ha tagit sig ända till nordborna under vikingatiden på 900-talet, 
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men mot det talar den slående frånvaron av fynd. Det äldsta fyndet är från Öland där man 
hittat en schackbonde daterat till 1100-talet (Danielsson 2004).  
 
Vid 1100-talet var schack redan ett populärt tidsfördriv inom den feodala kulturen i 
Europa. Spelet blommade ut exponentiellt under medeltiden. Reglerna skiftade en aning 
mellan länderna under den här tidsepoken. Den spanska kungen Alfonso VI var helt 
uppslukad av schack och spelet började bli en del av undervisningen för vissa soldater 
(Williams 1995). Löparen fick nu mer makt då den nu fick röra sig diagonalt hur många 
rutor som helst mot tidigare två rutor i någon riktning. Även schackbrädet utvecklades då 
man nu färgade varannan ruta svart och varannan vit. Att spela schack var nu en 
självklarhet och statussymbol vid varje hov och inom adeln. Även inom konsten blev nu 
schack ett allt mer populärt motiv. Regeln om bondeförvaltning infördes samt regeln om 
passant och rockad (Hooper 1992).  
 
En stor förändring skedde 1475 då spanska schackspelare började experimentera med 
dragen. Man gjorde bland annat damen allt mer kraftfull. Spelet började nu bli riktigt 
snabbt, damen tillsammans med en häst eller löpare kunde nu avgöra spelet med endast 
ett fåtal drag. Modifikationerna resulterade nu i ett mer taktikfullt och snabbare spel 
(Wilkinsson 1943). Schack spred sig nu explosionsartat över hela Europa och kallades 
ibland för drottningens spel. Det finns teorier om att de nya reglerna hade inspirerats av 
den spanska drottningen Isabella I (1451-1504), som hade ett enormt stort inflytande. 
Efter denna period har reglerna i stort sett inte ändrats någonting (Williams 1995). Den 
äldsta bevarade boken om schack finns från den här tiden. Boken skrevs 1497 av Luis 
Ramirez de Lucena (1465-1530). En annan betydelsefull bok skrevs 1512 av den 
portugisiske schackmästaren Pedro Damiano (1480-1544) och den handlar om det viktiga 
öppningsspelet (Hooper 1992). 1500-talets store schackspelare var den spanska biskopen 
Ruy Lopez (1530-1580), förmodligen den bästa i sin tid. Han skrev 1561 den klassiska 
schackboken ”Libro de la invencion Liberal y Arte del Juego del Axedrez”, vilken tar upp 
spelets ursprung samt en systematisk studie om schacköppningar. Ruy Lopez skrev sin 
bok eftersom han tyckte att Pedro Damianos bok inte höll måttet (Gizycki 1972) .  
 
Schacket fortsatte att växa i popularitet under 1600- och 1700-talet. Den bästa spelaren 
under dessa århundraden var fransmannen André Danican Philidor (1726-1795). Som 18 
åring var Philipdor redan bäst i världen på schack. Paris var vid denna tid ett 
internationellt schackcentrum. Denna yngling var den första som bemästrade att spela 
med förbundna ögon. År 1744 vann han mot tre spelare samtidigt inför publik i Paris. 
Prästerna fördömde detta genast och påstod att Philipdor var i förbund med djävulen. Vid 
22 års ålder skrev Philidor schackboken ”L'analyze des Eschecs” (Danielsson 2005).   
 
Under 1800-talet spred sig schack även till medelklassen. År 1851 hölls den första 
moderna schackturneringen på världstoppsnivå, den professionella schacken var nu 
skapad. Året efter började man spela med timglas för att få med tidsaspekten i spelet. En 
hel bok ”The Chess Tournament” gavs ut av den legendariska stormästaren Howard 
Staunton (1810-1874), som tidigare hade släckt den franska dominansens låga genom att 
år 1843 besegra den franske mästaren Pierre Charles Fournier de Saint-Amant (1800-
1872). Denna turnering vanns tills slut av den tyska matematikern Adolf Andersen (1818-
1879). Underbarnet Paul Morphy (1837-1884) satte stora avtryck i schackhistorien när 
han som åttaåring började besegra erkänt duktiga schackspelare. Efter att ha vunnit de 
största mästerskapen i Amerika åkte han till Europa och besegrade alla han mötte.  
Howard Staunton vägrade dock möta Morphy (Williams 1995). Den första officiella 
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världsmästaren var matematikern Wilhelm Steinitz (1836-1900) från Prag. Wilhelm var 
innehavare av titeln mellan 1886 och 1894 då han förlorade mot Emanel Lasker (1868-
1941) från Tyskland (Gizycki 1961).  
 
År 1921 gick världsmästartiteln över till cubanen José Raúl Capablanca y Graupera 
(1888-1942) som behöll den i sex år. Därefter hade ryssen Aleksandr Aleksandrovitj 
Alechin (1892-1946) titeln under många år med undantag för 1935-1937. Dessa två 
herrar kom att ha stort inflytande på senare tids stormästare (Gelb & Keene 1997). 
 
Efter andra världskriget delades schackvärlden in i öst- och västblocket. 
Sammanfattningsvis har Ryssland dominerat med undantag av Amerikanen Robert James 
"Bobby" Fischer (1943-2008) som var världsmästare 1972-1975. De absolut största ryska 
schackspelarna i modern tid är Michail Moisejevitj Botvinnik (1911-1995), Tigran 
Vartanovitj Petrosian (1929-1984), Boris Vasiljevitj Spasskij (1937-) , Anatolij 
Jevgenjevitj Karpov (1951-), Garri Kimovitj Kasparov (1963-) och Vladimir Kramnik 
(1975-). Schacket hade en enorm status i Sovjetunionen och har alltid varit djupt 
förankrat i kulturen. I Sovjetunionen har schack varit ett skolämne och universiteten har 
utbildat schackpedagoger (Danielsson 2005).  
 
Under 1990-talet spelades de mycket välkända partierna mellan IBM:s schackdator Deep 
Blue och den regerande mästaren Kasparov. Datorn vann men Kasparov hävdar att datorn 
vunnit med mänsklig hjälp. År 1999 var Kasparovs ELO-rating 2851 vilket är det högsta 
en människa någonsin haft (Williams 1995). Att räkna ut ELO-rating på spelare infördes 
under 1960-talet. Systemet bygger på att man mäter spelstyrka genom att beräkna en 
spelares vinstpartier i förhållande till motståndarens spelstyrka. Dessa beräkningar sköts 
av internationella världsschackförbundet, FIDE. Idag är indiern Viswanathan Anand 
(1969-) världsmästare då han slog Vladimir Kramnik (1975-) i Bonn 2008 (Wikipedia 
2008). 


