
NATIONAL 
VIDENSDAG
2020

Kan skoleskak være en gamechanger for elever i 
skolevanskeligheder? Og hvordan kan skoleskak 
hjælpe til meningsfulde og gode grundskoleforløb for 
de elever, som i dag er svære at få med i læringsfæl-
lesskabet?

Dansk Skoleskak sætter spot på den nationale inklu-
sionsdagsorden, og inviterer praktikere, skoleledere, 
forældre, forvaltninger og politikere til National Vi-
densdag 2020, hvor vi dykker ned i den nyeste viden 
om skoleskak og elever med særlige behov.

Hør bl.a. hvordan Dansk Skoleskak, Egmont Fonden 
og 53 skoler skaber inkluderende børnefællesska-
ber gennem læringsprogrammet ’SFA - Skoleskak 
For Alle’ – målrettet elever med ADHD, autisme og 

generelle indlæringsvanskeligheder. I SFA er udviklet 
nye metoder for elever med særlige udfordringer, og 
forskere har undersøgt, hvad der virker. 

Skoleskakmetoden er spilbaseret læring (game based 
learning), der engagerer og motiverer. Den fælles for-
tælling fra undervisere over hele landet er, at når der 
er skoleskak – så sætter eleverne sig frivilligt til bordet, 
sammen! 

Men hvad er de aktive ingredienser i skoleskak? 

På National Vidensdag får du forskernes resultater 
samt indsigt i nyeste viden om, hvorfor skoleskak virker 
og skaber bedre inklusion og læringsfællesskaber til 
glæde for alle elever - uanset baggrund.

SKOLESKAK & DET SPECIALISEREDE 
OMRÅDE – HVAD ER DE AKTIVE 
INGREDIENSER?

TILMELD DIG VIA 
SKOLESKAK.DK/NATIONALVIDENSDAG

http://Skoleskak.dk/nationalvidensdag


09.30 – 10.00

10.00 – 10.15

Ankomst, morgenmad og åbne stande

Velkomst
v. Mads Jacobsen, Generalsekretær i Dansk Skoleskak og Jonas Hvid, journalist, Jyllands-Posten 

Bøvl og blær – et perspektiv på sammenhængen mellem almen og det specialiserede område
 v. Direktør Martin Østergaard Christensen, Børn og Unge, Aarhus Kommune 

Trivsel i grundskolen som autismediagnosticeret – en situationsberetning
v. Heidi Thamestrup, Landsformand for Landsforeningen Autisme

Pause

Autistic Not Weird – 10 gode grunde til at børn med autismediagnoser kan profitere af skoleskak
v. Chris Bonnello, prisvindende forfatter, tidl. specialunderviser og autist       

Frokost + åbne stande

Dialog med oplægsholdere
v. Jonas Hvid, journalist, Jyllands-Posten

Læring gennem leg for elever med særlige behov – danske og internationale erfaringer
v. Bo Stjerne Thomsen, Chair of Learning through Play, Vice-President at The LEGO Foundation

Pause

Fra skoleskakspiller til stormester + lynskak mod publikum
v. Mads Andersen, stormester og 1. bræt på OL-holdet

Tak for i dag

Præsentation af følgeforskning på indsatsen Skoleskak For Alle (SFA)
v. Mikkel Nørgaard, Læringschef i Dansk Skoleskak 
+ Christian Quvang, ph.d., forsker, cand.pæd.psych., UC SYD

10.15 – 10.35

10.35 – 10.55                

10.55 – 11.10

11.10 – 11.50

11.50 – 12.40

12.40 – 13.10

13.10 – 13.30

13.30 – 14.10

14.10 – 14.25

14.25 – 15.00

15.00– 15.10

PROGRAM



GLÆD JER TIL AT MØDE

Christian Quvang
Ph.d., cand.pæd.psych.,
 UC SYD

Martin Østergaard 
Christensen
Direktør, Børn og Unge, 
Aarhus Kommune

Mikkel Nørgaard
Læringschef i Dansk Skoleskak

Bo Stjerne Thomsen
Chair of Learning through 
Play, Vice-President at The 
LEGO Foundation

Chris Bonnello
Prisvindende forfatter, tidl. 
specialunderviser og autist 

Mads Andersen 
stormester og 1. bræt på 
OL-holdet

Mads Jacobsen
Generalsekretær i Dansk 
Skoleskak

Heidi Thamestrup
Landsformand 
Landsforeningen Autisme

Jonas Hvid 
Journalist, Jyllands-Posten 



HVOR

HVORNÅR

DGI-Huset Aarhus, Værkmestergade 17, 8000 Aarhus

Fredag den 15. maj 2020 kl. 9.30-15.10

450 kr. (inkl. morgenmad og frokost)

Via Skoleskak.dk/nationalvidensdag

T: 3049 0580 E: laer@skoleskak.dk

PRIS

TILMELDING

KONTAKT

PRAKTISKE OPLYSNINGER

STANDE

Før, under og efter konferencen kan du møde Dansk Skoleskaks læringskonsulenter, til en snak om 
skoleskak, erfaringerne fra Dansk Skoleskaks indsatser og få inspiration til egen praksis. 
Der vil desuden være rig mulighed for at dele erfaringer og gå i dialog med kollegaer. 

Hvordan kommer vi i gang? (For jer der ikke har skoleskak) 

Forskeren forklarer – flere resultater fra følgeforskningen

SFA i praksis - hvordan fungerer det?

Deltagermåling – hvad ser I som de aktive ingredienser?

ÅRSMØDE

Dansk Skoleskaks Årsmøde starter 
kl.15:30, med middag kl. 18:00-19:30. 
Alle skoleskakledere opfordres til at 
deltage. 

Tilmelding via skoleskak.dk/
nationalvidensdag

https://skoleskak.dk/nationalvidensdag/
https://skoleskak.dk/nationalvidensdag/
https://skoleskak.dk/nationalvidensdag/

