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Skoleskak som socialt redskab 
 
Organisationen Dansk Skole Skak har netop fået bevilget 2,6 mio. kr. fra 
Velfærdsministeriet til udviklingsprojektet "Bring minoriteterne i spil", der 
skal aktivere op mod 5.400 unge på Nørrebro og i Århus Vest. 
 

For første gang nogensinde i Danmark skal skoleskak nu bruges bevidst som et 
socialt redskab. Det sker efter, at organisationen Dansk Skole Skak har fået 
bevilget 2,6 mio. kr. fra Velfærdsministeriet til udviklingsprojektet "Bring 
minoriteterne i spil". Op til 5.400 unge mellem 6 og 16 år vil over de næste tre år 
få gavn af projektet, der efter amerikansk forbillede skal være med til at tage hånd 
om nogle af de sociale udfordringer, der er på Nørrebro og i Århus Vest. 
 
Projektet tager afsæt i erfaringer fra Chess-in-the-Schools projekter i New York og 
skal bidrage til nye idéer og metoder til en bedre social indsats. Dansk Skole Skak 
har tidligere været i USA for at studere resultaterne med at tænke skoleskak ind 
over for socialt udsatte grupper. 
- Et af målgruppens største problemer er, at de er underrepræsenterede i 
foreningslivet og har særlige behov i mødet med skolesystemet. Med projektet vil vi 
skabe en "win-win situation", hvor målgruppens tilknytning til foreningslivet styrkes 
via nyoprettede skoleskakklubber i de to områder, samtidig med at deres 
universelle læringskompetencer styrkes. De amerikanske erfaringer viser, at blot 
med en times skoleskak stiger indlæringsevnen i dagens efterfølgende timer, hvor 
de unge har andre skolefag, siger Mads Jacobsen, generalsekretær i Dansk Skole 
Skak. 
 
Indgang til foreningslivet 
Skoler på Nørrebro, København NV. og i Århus Vest kan komme med i projektet, 
hvis seks af skolens klasser vil deltage i projektet og modtage en ugentlig times 
skoleskak i 8 uger. Samtidig skal der oprettes skoleskakklubber efter skoletid i 
rammerne af den lokale skole. På den måde er man i Dansk Skole Skak overbevist 
om, at projektet vil kunne opfylde dets titel "Bring minoriteterne i spil". 
- Skoleskakken har også den fordel, at de nydanske forældre kender skak som 
højstatus i deres oprindelseslande, hvorfor de godt tør sende familiens yngste til 
skoleskak. Skak er et internationalt sprog, hvor kommunikation skabes på tværs af 
kultur, køn, alder og etnicitet, siger Mads Jacobsen. 
- Er målgruppen først blevet en del af foreningslivets fællesskab, er der større 
chancer for, at de enten fortsætter i skoleskakklubbens forpligtende fællesskab eller 
søger ind i andre foreninger. Således kan skoleskak fungere som et vigtigt skridt på 
vejen, der kan overvinde potentielle barrierer til foreningslivet, supplerer han. 
 

 
Fakta om "Bring minoriteterne i spil" 
Op til 5.400 børn og unge vil deltage i et 8 ugers undervisningsforløb med skoleskak i løbet af projektets 
3 år. Projektet er helt nyt i Danmark, men i USA har man siden 1986 anvendt skoleskak i de mest socialt 
udsatte områder af New York. Det er sket med så stor succes, at Bill Clinton har fremhævet det i sin bog 
”Giving” og ”Chess-in-the-schools” projektet er filmatiseret i den roste: Knights of the South Bronx 
(2005). (http://www.skoleskak.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=119). 
 

 
 
Yderligere informationer: 
Niels Henrik Sørensen, Presseansvarlig i Dansk Skole Skak  
E-mail: niels@skoleskak.dk / Mobil: 2240 1914 
 
Mads Jacobsen, Generalsekretær i Dansk Skole Skak  
E-mail: mads@skoleskak.dk / Mobil: 2240 1488 
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 FAKTA 

Dansk Skole Skak er en samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisation (grundlagt 
1960). Dansk Skole Skak organiserer skoleskak på knap 100 skoler landet over, og bygger på en 
særlig idé om, at skoleskak styrker børn og unges intellektuelle og sociale udvikling. Via 
skoleskak lærer de unge koncentration, selvstændighed og analytiske evner - som bruges både i 
skolen og i resten af livet! Skoleskaks gavnlige virkninger anerkendes af danske eksperter og 
dokumenteres af udenlandske undersøgelser. Dansk Skole Skak er medlem af Dansk Ungdoms 
Fællesråd (DUF), godkendt som frivillig social børne- og ungdomsorganisation af Center for 
frivilligt socialt arbejde og af SKAT som almennyttig organisation. Se evt. www.skoleskak.dk.  


