Et samfundsøkonomisk
perspektiv på skoleskak
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Vejen fra skoleskak til forbedret livsudfald
I denne rapport kigger vi på, hvordan systematisk skoleskak kan påvirke
børns livsudfald ved at forbedre deres matematikkompetencer, som
illustreret i figuren nedenfor.

Selve rapporten er opbygget efter værdikæden, hvor vi belyser de enkelte
dele hver for sig og derefter sammenkobler dem for at estimere den
samfundsøkonomiske gevinst.

Vi kobler resultater fra Rosholm et al. (2017), der belyser den første del
af kæden (systematisk skoleskak og matematikkompetencer) med et
studie af Levin & Belfield (2009), der belyser den anden del af kæden
(matematikkompetencer og livsudfald).

Skoleskak

Matematik

Livsudfald
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Hovedkonklusioner
Skoleskak forbedrer
kognitive evner, herunder
matematik
Et kontrolleret forsøg i Aarhus
Kommune med systematisk
skoleskak i 1. og 3. klasse øgede
indlæringen i matematik svarende
til hhv. 1/3 og 1/6 skoleår i
matematik.

Effekten var størst blandt fagligt
svagere elever, drenge samt
kedsomme og socialt udfordrede
elever.
Derudover viser andre forsøg, at
skoleskak har positive effekter i
forhold til andre faglige områder,
trivsel, selvværd, sociale
færdigheder mv.

Bedre matematikevner
hjælper flere til en
uddannelse

BNP-gevinst over 5
år på 1 mia. kr.

Reduktion i kriminalitet
blandt unge

Øgede matematiske kompetencer
vil bidrage til, at flere unge
gennemfører et
uddannelsesforløb.

De 650 personer vil, som følge af
et højere uddannelsesniveau, få
en højere livsindkomst og lavere
ledighedsgrad.

Der er en tæt sammenhæng
mellem uddannelse og kriminalitet.
Det viser blandt andet opgørelser
fra Danmarks Statistik.

Baseret på resultaterne fra
forsøget i Aarhus Kommune
vurderer vi under visse
forudsætninger, at systematisk
skoleskak kan reducere frafaldet
fra gymnasier med op mod 650
gymnasieelever årligt.

Den samfundsmæssige gevinst
målt i BNP estimerer vi til 68 mio.
kr. pr. år.

Et studie fra Rockwool Fonden
viser, at hvis en ufaglært tager en
uddannelse, giver det en
samfundsmæssig gevinst på
102.000 kr. årligt pr. person.

I løbet af fem år – med op til fem
årgange på arbejdsmarkedet - vil
den samlede effekt være godt 1
mia. kr.

Derudover tyder forskningsstudier
fra Danmark og Finland på, at
ungdomsuddannelse har en
betydelig positiv effekt på
kriminalitetsgraden. Drenge, der
starter på en ungdomsuddannelse
efter grundskolen, er mindre
tilbøjelige til at blive sigtet eller
dømt for kriminalitet end drenge
med lignende kompetenceniveau,
der ikke starter på en
ungdomsuddannelse.

Denne årlige gevinst akkumulerer
hurtigt over få år – særligt hvis
flere årgange oplever denne
effekt.
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Baggrund og formål med analysen
Manglende læring i de tidlige skoleår kan have stor betydning på det
videre livsforløb for de enkelte elever og for samfundet som helhed.
Manglende indlæring i skolen hænger tæt sammen med, at man senere
får mindre uddannelse, ringere tilknytning til arbejdsmarkedet og øget
risiko for kriminalitet.
Forskere som Heckman & Mosso (2014) har også påvist, at
indlæringseffekten er størst tidligt i livet. En tidlig indsats kan samlet set
have en stor effekt over et helt liv. Der er med andre ord gode argumenter
for at gøre en særlig indsats overfor børn og unge.
Der kan særligt være behov for at søge andre tilgange til at hjælpe unge,
der ellers ikke opnår et tilfredsstillende niveau i dansk og matematik i
grundskolen. Systematisk skoleskak kan være en af disse tilgange.
En række forsøg har påvist positive effekter af systematisk skoleskak på
elevers præstationer i skolen. Rosholm et al. (2017) viser særligt, at
systematisk skoleskak i et kontrolleret forsøg i Aarhus forbedrede en
gruppe elevers matematikevner. Andre studier viser, at matematiske
kompetencer hænger sammen med uddannelsesniveau.
Med udgangspunkt i ovennævnte forsøg og anden publiceret forskning
giver vi en række bud på de potentielle samfundsøkonomiske effekter ved
systematisk at indføre skoleskak i danske skoler.

Dansk Skoleskak rådgiver skoler og kommuner i at anvende
skoleskak med kvalitet og systematik. Formålet er at spille hjernen
stærk og styrke børn og unge fagligt, socialt og mentalt. Skoleskak er
udbredt til 1/3 af de danske grundskoler og Dansk Skoleskak
uddanner lærere og pædagoger til at organisere skoleskak.

SKAK+MAT er et af Dansk Skoleskaks læringsprogrammer, der gør
eleverne i stand til at arbejde undersøgende med matematik, samtale
om matematik og lære matematik på nye måder. Skoleskak er
undervisning, hvor en lærer eller pædagog anvender
skoleskakmetoderne til at skabe nye veje til læring og øge trivslen.
Når der i rapporten benævnes systematisk skoleskak er det nærmere
bestemt læringsprogrammet SKAK+MAT.
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Svage matematik-kompetencer er en af grundskolens største og
dyreste udfordringer
Hver sjette elev forlader folkeskolen uden at bestå matematik og dansk*. Efter 10
år i grundskolen har de med andre ord ikke bestået de centrale fag, som kræves
på flere ungdomsuddannelser. Udfordringen har fået opmærksomhed både fra
politisk hold, fra brancheorganisationer som Dansk Industri og fra
forskningsverden.

Spildt
investering
I Danmark koster en elev
grundskolen 61.000 kr. årligt.

i

Fra 0. til 9. klasse, er der dermed
gennemsnitligt investeret 610.000 kr. i
en almen elev, jf. VIVE (2015).
Desuden er antallet af børn med
behov
for
specialundervisning
stigende. Her er den årlige omkostning
væsentligt højere, op til ca. 500.000 kr.
årligt.

De forskellige aktører understreger alle størrelsen af problemet, men løsningen er
ikke nødvendigvis ligetil.

Omfanget af problemet ses nedenfor:

Uddannelse

Kriminalitet

Løn og ledighed

Hver sjette elev består som nævnt ikke
matematik og dansk i grundskolen.
Det svarer til mere end 11.000 elever.

40 pct. af de drenge, som ikke består
matematik, får en dom senere i livet.
Tallet er kun 20 pct. for drenge med
karakteren 4. Pigerne følger samme
tendens, men med generelt lavere
andel med dom. Det er konklusionen i
en rapport fra Danmarks Statistik
(2016).

Der er en tæt sammenhæng mellem
højere uddannelsesniveau og højere
løn og lavere ledighed.

De unge, som ikke er klar til en
ungdomsuddannelse, har mulighed for
at blive uddannelsesparat på FGU.
I 2020 begyndte knap 9.200 elever på
FGU, hvor et gennemsnitligt forløb er
14 måneder. Én årselev koster
gennemsnitligt ca. 100.000 kr. dvs. en
samlet udgift på 1.07 mia. kr. pr. år.

Flere skandinaviske studier viser, at
optagelse på en ungdomsuddannelse
har betydning for sandsynligheden for
at blive kriminel.

Det er omkostningsfuldt, når unge ikke
får en uddannelse, både i form af
udgifter
til
overførselsindkomster,
lavere skatteindtægter og de afledte
effekter såsom indkomsteffekter. Alt
dette har indflydelse på BNP, eksport
og investeringer, som alle er vigtige
parametre for samfundsøkonomien.

*Se Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (2015)
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Skoleskak

Matematik
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Skoleskak forbedrer
matematikevner
Flere internationale studier har belyst effekten af skakundervisning på
børns
indlæringsevne.
I
Danmark
har
Trygfondens
Børneforskningscenter undersøgt, hvordan systematisk skoleskak kan
påvirke udviklingen af elevernes matematikkompetencer. Studierne
tyder således på, at skoleskak udvikler nogle af de samme kognitive
evner, som bruges til matematik.
En række studier påviser en betydelig effekt af skaktimer på elevers
matematiske kompetencer. Næsten alle disse studier kigger på forsøg,
hvor eleverne fik ekstra (additiv) undervisning udover den eksisterende
skoleundervisning. Det er derfor i disse tilfælde ikke muligt at adskille
effekten af skakundervisning og generel ekstra undervisning.
Det særlige ved forsøget i Rosholm et al. (2017) er, at de her erstattede
én ud af fire ugentlige matematiktimer med én time systematisk
skoleskak. Konklusionen er, at systematisk skoleskak med SKAK+MATprogrammet har en positiv effekt på børnenes matematiske
kompetencer, selvom de får mindre almindelig matematikundervisning.
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Dansk evidens for sammenhængen mellem systematisk skoleskak
og matematik
I Aarhus blev der gennemført et eksperiment i 2013, hvor hver 4.
matematiktime i 1.-3. klasse blev erstattet med systematisk skoleskak i
en periode svarende til ¾ skoleår. Derefter blev elevernes
matematiklæring sammenlignet med en kontrolgruppe af elever, der ikke
modtog denne undervisning. Rosholm et al. (2017) konkluderer, at
børnene i skoleskakforløbet havde øget deres matematikkompetencer
mere end kontrolgruppen. Den fundne effekt af systematisk skoleskak
svarer til omtrent 1/3 af matematiklæringen på et skoleår i 3. klasse og
1/6 af læringen i 1. klasse.
Effekten var størst inden for områder som mønstergenkendelse og
numerisk mønstergenkendelse.
Derudover konkluderer studiet, at effekten var størst for fagligt svagere
elever, drenge, kedsomme og socialt udfordrede elever.
Der er en række spørgsmål om betydningen af systematisk skoleskak,
som endnu ikke er afklaret, herunder om varigheden af effekten eller om
effekten vokser, hvis børnene modtager undervisning i længere
perioder.
I beregningerne på de efterfølgende sider formoder vi, at
læringseffekten er varig og konstant. Analysens resultater skal tages
med forbehold herfor. De faktiske effekter i forhold til senere lønniveau
kan vise sig både større og mindre.

Skoleskaks effekt på områder af matematik
Grafen viser effekterne af systematisk skoleskak med SKAK+MAT programmet på forskellige matematikområder.
De runde prikker er punktestimater for effekterne og linjerne illustrerer usikkerheden af estimatet. For numerisk
mønstergenkendelse og mønstergenkendelse er der signifikant positive effekter, da båndene omkring
punktestimatet ikke er i nærheden af 0. For figurativ mønstergenkendelse kan man ikke sige om estimatet er
signifikant over 0. For både beregning og problemløsning er der også for stor usikkerhed til at konkludere noget
om effekten.

Beregning
Problemløsning
Figurativ mønstergenk.

Numerisk mønstergenk.
Mønstergenkendelse
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Rosholm et al. 2017 ”Your move: The effect of chess on mathematics test scores”
Denne typer studier måler typisk indlæringseffekter i form af standardafvigelser. Studiet finder forskellige effekter
afhængigt af elevernes karakteristika og matematikområdet, hvor vi bruger studiets første models effekt på 0,16
standard afvigelse.
Andre studier har fundet større generelle effekter på både 0,34 og 0,38 standardafvigelser, men her er
skakundervisningen, som skrevet tidligere, tilføjet til den eksisterende matematikundervisning. Af denne grund kan
vi ikke være sikre på om de positive effekter skyldes indholdet eller en ekstra undervisningstime.
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Matematik

Livsudfald

Forbedrede matematikkompetencer påvirker uddannelsesniveau
gennem flere mekanismer
En tidlig indsats i forhold til at øge børns faglige
kompetencer kan hjælpe flere til at gennemføre
uddannelsesforløb efter grundskolen. Både i forhold til
at sikre, at flere begynder på en ungdomsuddannelse –
men også at flere gennemfører den – og senere
eventuelt en videregående uddannelse.

Grundskole

I denne rapport fokuserer vi på effekten af at reducere
frafald fra ungdomsuddannelser og mere præcist fra
gymnasieuddannelser. Dette fokus er primært fagligt
begrundet, da vi har identificeret studier, der påviser en
tæt sammenhæng mellem matematik og frafald.
Formentlig er betydningen af at flere påbegynder en
ungdomsuddannelse betydelig. Vi har dog ikke
identificeret solid dokumentation herfor, som vi kan
knytte til resultaterne fra Rosholm et al. (2017).
Tilsvarende gælder, at vi ikke beregner betydningen af,
at højere faglige kompetencer kan reducere antallet af
elever,
der
har
behov
for
forberedende
grunduddannelse (FGU) efter grundskolen for at
forberede eleverne til en ungdomsuddannelse eller gå i
job.

Ungdomsuddannelse

Ufaglært

Hver sjette elev består ikke dansk og
matematik i grundskolen og er derfor ikke
egnet til en lang række
ungdomsuddannelser.
Det samfundsmæssige potentiale for at
hjælpe flere til en ungdomsuddannelse er
ikke belyst i denne rapport grundet
manglende evidens på området.

Videregående
uddannelse

Elever med bedre kompetencer inden for
matematik er mere tilbøjelige til at
gennemføre deres ungdomsuddannelser.
I denne rapport beregner vi det
samfundsmæssige potentiale i at
reducere frafald ved at forbedre elevernes
matematikkompetencer.
Ifølge Rockwool Fonden (2018) er
samfundsgevinsten ved at flytte én person
fra grundskoleniveau til et højere
uddannelsesniveau 102.000 kr. pr. år. For
en person, der er 40 år på
arbejdsmarkedet, vil den samlede effekt
være godt 4 mio. kr.
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Højere matematikkarakter reducerer risiko for frafald
Et amerikansk studie (Levin & Belfield (2009)) finder, at når unge bliver
bedre til matematik, så falder risikoen for, at de dropper ud af high
school. Konkret finder de, at en forbedring i en matematiktest på én
standardafvigelse i matematikscore, reducerer risikoen for for at droppe
ud fra high school med i gennemsnit 70 pct. Effekten er størst for de
fagligt svagere elever.
Rosholm et al. (2017) konkluderer som nævnt tidligere, at skoleskak
forbedrer
elevernes
matematikkompetencer
med
0,16
standardafvigelse. Under antagelse af at frafaldsrisikoen falder lineært
med stigende matematikkompetencer kan skoleskak reducere frafaldet
med 0,16 * 70 pct. = 11 pct. Det svarer 650 færre afbrudte
gymnasieforløb.
Hvis man antager, at læringseffekterne af undervisning i systematisk
skoleskak er lige så store som i en række andre studier, vil frafaldet
være endnu større. På de efterfølgende sider estimerer vi de
samfundsmæssige effekter af 650 færre frafald pr. år.

Afbrudte gymnasieforløb 2020/2021 med forskellige effekter

-650
5.950
5.300
4.500

4.350

1.800

Faktiske antal Rosholm et al.
Boruch
afbrudte forløb i
2020/21
Beregnet på baggrund af effekterne

Sala & Gobet

Levin & Belfield

fra ovennævnte studier. Levin & Belfield
undersøger alene effekten af bedre matematikevner.

Rosholm et al. 2017 ”Your move: The effect of chess on mathematics test scores”
Boruch, 2011 ”Does playing chess improve math learning? Promising (and inexpensive) results from Italy”
Sala & Gobet 2016 ”Do the benefits of chess instruction transfer to academic and cognitive skills? A meta-analysis”
Levin & Belfield 2009 ”Some Economic Consequences of Improving Mathematics Performance”
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Højere uddannelse giver et positivt samfundsøkonomisk afkast
Uddannelse er tæt knyttet til lønniveau og risikoen for ledighed. Det
afhænger både af uddannelsens type og længde.
Afkastet af at rykke én person fra grundskoleniveau til et højere
uddannelsesniveau efter den nuværende uddannelsessammensætning
er jf. Rockwool Fonden (2018) 102.000 kr. årligt.* Det er både som
resultat af et højere lønniveau og lavere sandsynlighed for at være ledig.
For de 650 elever (se forrige side) vil den samfundsmæssige effekt
være knap 68 mio. kr.**

Ved at rykke én person fra højst at have
afsluttet grundskolen til at have et
højere uddannelsesniveau vokser BNP
med 102.000 kr. pr. person pr. år.

Hvis elevernes øgede matematiske kompetencer øger sandsynligheden
for, at unge tager en teknisk uddannelse i stedet for en humanistisk
uddannelse, kan effekterne være endnu større. Ifølge Rockwool Fonden
(2018) vil det have en samfundsfaglig gevinst på 100.000 kr. årligt pr.
elev, der går fra at være humanistisk til teknisk uddannet. Denne effekt
er dog ikke medregnet her, da der mangler solid data for, i hvilket
omfang matematikkompetencer øger andelen, der tager en teknisk
uddannelse.
*Rockwool Fonden (2018) estimerer effekten i 2030. I beregningerne i nærværende rapport antager vi, at
det er en gennemsnitlig årlig effekt for de år, en person er på arbejdsmarkedet
**Vi formoder, at de 650 elever uddanner sig efter den nuværende uddannelsessammensætning
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Det samlede afkastet af højere uddannelse vokser hurtigt
Den beregnede effekt på 68 mio. kr. er beregnet for én årgang i et enkelt
år. Men læringseffekter kan gavne hele livet, og hvis flere årgange
gennemfører
forløbet
med
systematisk
skoleskak,
vil
de
samfundsmæssige gevinster vokse.

Illustration af den samlede effekt
På fem år vokser den årlige effekt til 340 mio. kr. – og den samlede effekt i
de fem år er lidt over 1 mia. kr.

Hvis man lidt forsimplet antager, at der gennemføres forløb med
systematisk skoleskak for fem årgange, vil effekten være 68 mio. kr.
første år, den første årgang kommer på arbejdsmarkedet. Fem år efter
vil alle fem årgange være på arbejdsmarkedet – og den
samfundsmæssige gevinst vil derfor være fem gange så høj, i alt 340
mio. kr.

Årlig effekt i år 5 er
340 mio. kr.
5. årgang

Set over perioden på fem år er den samlede gevinst godt 1 mia. kr. – og
her er ikke medregnet gevinsterne de resterende år, hvor årgangene er
på arbejdsmarkedet.

4. årgang
3. årgang

Beregningen er en illustration af, hvor store effekterne kan blive. Vi tager
fx ikke højde for, hvordan indkomst varierer gennem livet eller forskelle i
årgangenes størrelse.

2. årgang
1. årgang
År 1

År 2

År 3

År 4

År 5
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Lochner et al., 2004 ”The effect of education on crime: Evidence from prison inmates, arrests, and self-reports.”
Larsen et al., 2020 ”Pushed out of the education system: using a natural experiment to evaluate consequences for boys”.
Huttunen et al., 2019 ”Lost boys: access to secondary education and crime”

Og lavere sandsynlighed for
kriminalitet
Uddannelse er også tæt forbundet med kriminalitetsniveauet. Ifølge
Danmarks Statistik (2016) ender 40 pct. af mænd, som dumper
matematik i grundskolen, med en dom. Tallet er næsten halveret, hvis
de får karakteren 4.
To studier fra Danmark og Finland belyser den årsagsmæssige
sammenhæng mellem uddannelse og kriminalitet, se tabellen til højre.
Både Larsen et al. 2020 og Huttunen et al. 2019 finder tegn på, at
optagelse på en ungdomsuddannelse reducerer kriminalitetsgraden for
drenge, som er fagligt svage. Effekten aftager efter en periode.
I det omfang systematisk skoleskak kan hjælpe fagligt svage drenge til
at gennemføre en uddannelse, vil det altså have en gavnlig effekt på
antallet af drenge, der kommer i berøring med kriminalitet. Der er dog
behov for yderligere studier for at sætte tal på effekten.

Kilder

Studiebeskrivelse

Effekt

Larsen et
al. 2020

Karakterkrav i DK muliggør det at lave et
difference in differences design på
hvorvidt drenge, som er optaget på
ungdomsuddannelser,
er
mindre
kriminelle.

Sandsynligheden for at blive sigtet
for kriminalitet stiger med op til 2
pct. 9 måneder efter for drenge,
der
ikke
optages
på
en
ungdomsuddannelse.

Huttunen
et al. 2019

Karakterkrav i Finland til ungdomsuddannelser bruges til at måle drenges
kriminalitet over og under kravet.

Sandsynligheden for at blive
kriminel er 12 pct. lavere for
optagne drenge, 5 år efter.
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Skoleskak understøtter også…
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Faglighed og kognitive evner
Der er en lang række positive effekter ved at deltage i systematisk
skoleskak, hvilket strækker sig ud over de matematiske færdigheder og
logisk tænkning, som muligvis kunne være forventeligt. Denne
styrkelse af en række færdigheder er også gavnende for andre fag end
matematik, da de kan give et bedre udgangspunkt for at modtage
læring. Disse færdigheder er nødvendigvis ikke forbeholdt et specifikt
fag, og udgør derfor også nogle gode grundkompetencer for at
gennemføre uddannelsesforløb:
•

Læseevne

•

Koncentration

•

Hukommelse

•

Kreativitet

Effekterne af skoleskak på disse områder kan være direkte målbare
gennem elevernes udvikling og adfærd i undervisningen.

Byrne, Beverly, Dean J. Ippolito “Benefits of Chess in Education”
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Og velvære
Ved siden af de faglige færdigheder, der udvikles gennem systematisk
skoleskak, så har det også positive effekter på forskellige sociale og
mentale kompetencer.
Disse kan også komme til udtryk i det faglige niveau i undervisning, da
trivsel og tryghed kan understøtte en bedre evne til læring i
klasseværelset:
•

Sociale færdigheder

•

Tålmodighed

•

Selvværd

•

Selvtillid

•

Autisme

•

Social angst

Dog er det sværere at måle og kvantificere disse effekter, da de i høj
grad knyttes til subjektivitet, ikke desto mindre vil en understøttelse af
disse aspekter tale ind i samfundsrelevante problemstillinger og
bidrage til at løfte udsatte unge.
Byrne, Beverly, Dean J. Ippolito “Benefits of Chess in Education”
Jianguo et al., 2019 “The influence of chess training on pupils’ self-efficay, self-esteem and social anxiety”
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