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Oversigt: Materialekuffert 

Titel Fag Klassetrin Type PDF 
CD-
rom 

Side 

Skakreglerne Mat, his, tema, 
vikar  

0.-10. Øvelse, spil, leg Ja 3 

Notering af skakparti Mat, dansk, vikar 0.-10. Øvelse Nej 4 

Bog: SKAK + MAT Mat, vikar 0.-3. Opgaver nej 6 

Bog: 12 Skakmyter Dansk, his, samf, 
vikar 

6.-10. Højtlæsning, lektier, opgaver Ja 7 

Bog: En dødssyg ven Dansk 5.-8. Gennemgang, anmeldelse, lektier Ja 8 

Bog: Birgers Bommerter Dansk, vikar 2.-5. Højtlæsning Nej 9 

Bog: Det Flamske Maleri Dansk 8.-10. Gennemgang, anmeldelse, lektier Ja 10 

Bog: Det Ligger i stillingen His, samf 6.-9. Gennemgang, lektier, perspektiv Ja 11 

Bog: Dronning Gambit Dansk 8.-10. Gennemgang, anmeldelse, lektier Ja 12 

Bog: Skakken historie His, samf, dansk 6.-9.  Højtlæsning, gennemgang, lektier Ja 13 

Bog: Skaknovelle Dansk 7.-10. Højtlæsning, gennemgang, lektier Ja 14 

Bog: Slaget i Caissa Dansk, vikar 4.-7. Højtlæsning, gennemgang, lektier Ja 15 

Bog: Stormesteren Dansk, vikar 4.-7. Højtlæsning, gennemgang, lektier Ja 16 

Bog: Victor sætter mat Dansk, vikar 3.-5. Højtlæsning, gennemgang, lektier Ja 17 

Bog: VM-matchen 1978 His, samf, vikar 7.-10.  Gennemgang, perspektivering Ja 18 

Bog: Skakkens top 10 Vikar, klub 6.-10. Gennemgang, perspektivering Ja 19 

Film: Searching for Bobby 
Fischer 

Engelsk 6.-10. Fremvisning, diskussion Nej 20 

Film:Knights of the South 
Bronx 

Engelsk 6.-9. Fremvisning, diskussion Nej 22 

Film: Game Over: Kasparov 
and the machine 

Engelsk 6.-9. Fremvisning, diskussion Nej 23 

MP3: P1: Spørgehjørnet His, dansk 5.-9. ”Lyttebånd” Ja 24 

PC-spil: Fritz & Chesster 1 Vikar, div. 0.-9. Skolens PCere Nej 25 

Skak-stiløvelse Dansk 3.-9. Stiløvelse Nej 26 

Quiz med Skakur Alle fag 1.-9. Øvelse, sjov, leg, Nej 27 

Kondiskak/stafetskak Idræt, vikar, klub 1.-9. Øvelse, sjov, idræt Nej 28 

Actionskak Idræt, vikar, klub 1.-9. Øvelse, sjov Nej 30 

Team-talking-chess Idræt, vikar, klub 1.-9. Øvelse, sjov, team-building Nej 31 

”Først af brættet” Vikar, klub 1.-9. Øvelse, sjov Nej 32 

Skakmat-øvelser Alle fag 1.-9. Øveler, koncentration Ja 33 

Teknikmærker Vikar, klub 1.-9. Øvelser, koncentration Nej 34 
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 Materialekuffert 

Forslag til fag Materialekufferten kan med fordel bruges i flere fag. 

Forslag til klassetrin Materialet vil med fordel kunne bruges i 1.-9. klasse. 

 
Beskrivelse: 
Materialekufferten er udarbejdet af Dansk Skoleskak (DSS) og er et tilbud til bl.a. de skoler, 
som har en tilknytning til skoleskak. Mappen indeholder materiale, samt information omkring 
skak i litteraturen, på film og informationer der er tilknyttet skakreglerne. Materialet kan 
bruges på skolerne i andre fag end skoleskak. Her kan bl.a. nævnes fag som matematik, 
historie, dansk, engelsk, idræt samt i vikartimerne. Det skriftlige materiale kan kopieres fra 
den vedlagte CD-ROM, men skal ved videredistribution (kopiering) oplyses til relevant part 
(f.eks. Copydan). Filmene kan ses til gennemsyn og skal rekvireres til undervisning efter 
skolens normale procedure. 
 
Der er skrevet meget om skak, og DSS har samlet det, som vi mener, skolerne kan inddrage i 
undervisning. Der er en beskrivelse af hvert enkelt materiale eller aktivitet, hvor skak indgår i. 
Vi i DSS håber, I vil finde materialet inspirerende, og at I vil bruge det i jeres undervisning.  
 
DSS har yderligere en webshop, hvor der er et bredt udvalg af materialer, som kan købes til 
skolernes undervisning og skoleskakklub. Materialerne findes i skakshoppen inde på vores 
hjemmeside - www.skoleskak.dk 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Dansk Skoleskak 
 
 

 
 
  



Dansk Skoleskak 
Materialekuffert 

 3 

 Skakreglerne 

Forslag til fag Kan bruges i skakklubben, matematik, skoleskak. 

Forslag til klassetrin Det kan bruges til at lære de grundlæggende regler i skak. 

 
Beskrivelse: 
Skak består af flere forskellige regler, som alle er med til at definere spillet. Disse regler findes 
som en PDF i materialekufferten, hvor Leszek Kwapinski har lavet en beskrivelse af dem. Den 
hedder “Regler i skak”. Han beskriver skakspillets historiske oprindelse og udvikling. Det er en 
meget god beskrivelse, som kommer godt igennem regler, notation, turneringer og rating. Den 
er også rigtig god som opslagsværk for at se, hvordan de enkelte brikker flytter m.m.  
 
Der er også en PDF kaldet “tekniske slutspil” omkring matsætning af modstanderens konge 
med officererne samt indblik i nogle slutspil.  
 

• Regler i skak: Introduktion til skak – Del A 
• Tekniske slutspil: Introduktion til skak – Del B 

 
 
Evt. remedier: 

• 1 stk. demobræt + brikker (til at vise reglerne, der anvendes i skak). 
• Evt. flere klassesæt af bræt og brikker, så eleverne kan følge med på deres eget bræt. 
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 Notering af et skakparti 

Forslag til fag Aktiviteten kan med fordel bruges i matematik, i forbindelse 
med koordinatsystemer, og i dansk som en god øvelse i 
forbindelse med stavning/bogstaver i indskolingen. 

Forslag til klassetrin Aktiviteten vil med fordel kunne bruges i 1.-9. klasse. 

 
Beskrivelse: 
Notation af et skakparti er en måde at huske og bevare ens parti på. Dette gøres bl.a. for, at 
partiet kan spilles igennem efter, det er afsluttet, hvor det så analyseres, og der diskuteres 
forbedringer for både spiller og modstander. Et skakbræt består af 64 felter, som er et 
koordinatsystem, der er fordelt på henholdsvis bogstaver (a-h) og tal (1-8). Brikkerne, 
funktionen og betydningerne er alle med til at beskrive et træk.  
 
Det første man noterer er træknummer; man laver altså en liste over, hvilke træk som udføres 
og lister dem som 1, 2, 3 osv. for henholdsvis hvid og sort. Ud for hvert træk noteres selve 
trækket derefter som koordinater. For at kende forskel på brikkerne er alle officerer udstyret 
med et bogstav. Bønderne har ikke et specifikt bogstav foran dem, når de rykker.  
 
Ryk med bønder noteres derfor som 1.e4 e5, hvor e4 er det felt, hvid ender på efter første 
træk, og e5 er det felt, sort ender på efter første træk. Alle officererne har forbogstaver, der 
fordeler sig som følger: 
   

• K: Konge 
• D: Dronning 
• T: Tårn 
• L: Løber 
• S: Springer 

 
Derudover er der forskellige tegn for de enkelte træks funktioner samt deres betydning. De 
fortæller noget om trækket og dets betydning og kan samtidig indikere trækkets styrke eller 
svaghed. Herunder forklares de forskellige tegns betydning. 
 

• x: slår en brik 
• e.p.: en passant 
• o-o: kort rokade 
• o-o-o: lang rokade 
• !: stærkt træk 
• !!: fantastisk træk 
• !?: interessant træk 
• ?!: tvivlsomt træk 
• ?: dårligt træk 
• ??: meget dårligt træk 
• +: skak 
• #: skakmat 

 
Når man skriver sine træk, er der en  fast rækkefølge på noteringen, og den følger de enkelte 
træk og skal overholdes:  
 

1. Nummeret på trækket  
2. Brikken  
3. Bogstavet og tallet  
4. Funktioner og betydning 
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Når en bonde når til 8. række for hvid og 1. række for sort, har spilleren mulighed for at 
forvandle bonden. Hvis vi tager det fra hvids side, vil det være d8(D), d8(T), d8(L) eller d8(S) 
for henholdsvis forvandling af hvid bonde til dronning, tårn, løber eller springer, som er de 
eneste brikker, bonden kan forvandle sig til. 
 
Vi tager nu et eksempel på, hvordan notation foregår i praksis. Brikkerne står i 
udgangsstillingen, som det er vist i følgende diagrammer for henholdsvis hvid og sort. Normalt 
i skakmaterialer ses diagrammet stort set altid fra hvids side. 
         
                 Set for hvids side                                                       Set fra sorts side 

                     
 
Hvis vi tager et parti for at vise de forskellige træk, tager udgangspunkt i hvids startopstilling 
og spiller følgende træk igennem, skulle du gerne ende med nedenstående diagram. Prøv evt. 
at gennemspille partiet og se, om du får den samme stilling. 
 
1.e4 c5 2.Sf3 g6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sc6 5.Sc3 Lg7 6.Le3 Sf6 7.Lc4 O-O 8.Lb3 Sa5!? 
9.e5 Se8? 10.Lxf7!+ Kxf7 11.Se6! Kxe6 12.Dd5+ Kf5 13.g4!+ Kxg4 14.Tg1+ Kh4 
15.Dg2 d5 16.exd6 (e.p.)?? Sd6 17.O-O-O?? Lxc3? 18.Dg3+ Kh5 19.Dg5# 
 

 
Stillingen efter 19.Dg5# 

 
Evt. remedier: 

• Et demonstrationsbræt hvor læren kan demonstrere over for hele klassen, hvordan 
notation fungerer. 
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 Bog: SKAK + MAT 

Forslag til fag Bogen kan med fordel bruges i matematik og vikartimer. 

Forslag til klassetrin Bogen vil med fordel kunne bruges i 0.- 3. klasse. 

 
Beskrivelse: 
SKAK + MAT af Lars Hansen og Mads Jacobsen er en Skak og matematikbog til de yngste 
klasser. Bogen har afsæt i ’Fælles mål 2009 for matematik’ og kan anvendes fx som ekstra 
opgaver, når der arbejdes med spil i klassen eller ved emneuger. Bogen er nyskabende og 
fyldt med anderledes matematikopgaver, der kombinerer leg og læring. Der vil være 
skakinspirerede matematikopgaver til størstedelen af de emner, som berøres i de yngste 
klasser. Derfor er bogen/opgaverne også god som inspiration for børnene til at deltage i eks. 
skolens skoleskakklub. Udover at give børnene en sjov indfaldsvinkel på skakreglerne så 
udbygger den også indirekte børnenes skakforståelse. I SKAK + MAT er der ydermere et 7 
lektioners forløb som en lærer/vikar vil kunne følge i forhold til at videreformidle regler og 
historie til elever (også ældre klassetrin). SKAK + MAT er på 256 sider + CD. Den består af 
150 kopisider til eleverne, et introduktionsforløb hvor eleverne kan lære skak samt forskellige 
mindre spiløvelser. Der arbejdes særdeles aktivt med stoffet både individuelt og i par. Når 
bogen er købt, er der fri kopiering. 
 
 
Evt. remedier: 

• 1 stk. demobræt + brikker (skal der læses højt fra bogen, er det en god idé at benytte 
et demobræt, så man kan vise/rykke brikker som angivet i bogen samtidig). 

• Evt. 1 stk. klassesæt af bræt og brikker (når børnene har fået læst historien, kan de 
evt. selv prøve at rykke med brikkerne). 
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 Bog: 12 Skakmyter 

Forslag til fag Bogen kan med fordel bruges i dansk, historie, samfundsfag, 
vikartimer. 

Forslag til klassetrin Bogen vil med fordel kunne bruges i 6.-9. klasse. 

 
Beskrivelse: 
12 Skakmyter af Peter Dürrfeld tager udgangspunkt i nogle af de mest farverige 
personligheder og situationer i skakhistorien. Skakverdenen er dog ikke en bobbel, og i denne 
bog er der fantastiske paralleller til den virkelige verden, historien og samfundet i øvrigt.  
Bogen kan faktisk læses uden brug af skakbræt, men blot ved at kigge på diagrammerne. 
Særligt 2. kapitel om Napoleon kan bruges i historie. Kapitel 6 kan evt. kombineres med 
musik, da der er særlig fokus på Mozart. Kapitel 9 om Bobby Fischer vil kunne bruges i 
forbindelse med et fokus på Den Kolde Krig/Sovjettiden. Sidste kapitel kan evt. bruges som 
julesjov i forbindelse med vikartimer. Evt. partier/diagrammer kan gennemgås på demobræt. 
 
Fra g.dk 
 

”Skak bliver ikke for ingenting regnet for spillenes konge. Intet andet spil, ingen 
anden form for konkurrence har så lang og broget en historie og så mange myter. 
 
I denne bog fortæller Informations skakredaktør gennem mere end tyve år, Peter 
Dürrfeld, om 12 af dem, en for hver måned i året. Vi læser om nutidens store 
skikkelser, den karismatiske verdensmester Garri Kasparov og hans forgænger på 
skaktronen, Anatolij Karpov, Troldmanden fra Riga, Mikhail Tal, den geniale/gale 
amerikaner Bobby Fischer og den danske skaklegende Bent Larsen, som Dürrfeld 
alle har mødt. 
 
Men der trækkes også tråde tilbage til fortidens store mestre - og til den ukendte 
skaksoldat, historien om den georgiske bonde, der viede hele sit liv til løsningen af 
ét eneste skakproblem. 
 
Fortællingerne rummer også en lang række skakdiagrammer, der letter indsigten i 
selve partierne, men myterne kan sagtens læses uafhængigt af disse.” 

 
 
Evt. remedier: 

• 1 stk. demobræt + brikker (skal der læses højt fra bogen, er det en god idé at benytte 
et demobræt, så man kan vise/rykke brikker som angivet i bogen samtidig). 

• Evt. 1 stk. klassesæt af bræt og brikker (når børnene har fået læst historien, kan de 
evt. selv prøve at rykke med brikkerne). 
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 Bog: En dødssyg ven 

Forslag til fag Bogen kan med fordel bruges i dansk. 

Forslag til klassetrin Bogen egner sig til 5. – 8. klassetrin. 

 
Beskrivelse: 
En dødssyg Ven skrevet af Daniel Zimakoff har vundet kulturministeriets børnebogspris. Den 
handler om mobning, sorg, venskab og kærlighed. Skak spiller i denne bog kun en sekundær 
rolle, men er dog ikke uvæsentlig for historien og karakterbygningen. Derfor kan bogen 
foruden dens øvrige åbenlyse kvaliteter også bruges som inspiration til netop at spille skak, da 
bogens hovedpersoner også gør dette. 
  
Fra Børn & Børger: 
 

” Daniel Zimakoff har skrevet en utrolig smuk roman om venskab, kærlighed og 
sygdom. Den er skrevet så ligetil, at man ikke kan andet end blive grebet af den, 
og den behandler alvorlige emner med stor følsomhed uden at blive sentimental. 
Den berører utrolig mange af de ting, som rører sig i én, når man lige er kommet i 
puberteten.  
Sygdom, død, venskab, ensomhed og den første kærlighed er blot nogle af de 
temaer, der berøres i historien. Men også emner, som at vurdere hvornår det er 
værd at bryde reglerne for andres skyld, og det at have brug for ømhed og nærhed 
fra sine forældre, selv om man er blevet en stor dreng, berøres. Man lærer en hel 
masse om, hvad det faktisk vil sige at have leukæmi - set i børnehøjde. Måske 
netop det, at turde være sig selv er vigtigt, når man er 13-14 år, og i en Dødssyg 
ven har Vitus noget, som ingen af de andre har. Selvom han er ensom, hviler han i 
sig selv, og han lærer langsomt Oliver, at det er ok at være anderledes. Det er 
okay at være bedre til skak, når man har en flettet hjelm af grene på hovedet, og 
det er okay at få sit første kys.  
 
Det er en utrolig stærk og rørende roman for både drenge og piger, som bestemt 
også er relevant for de ældre børn. Måske ville det også være en meget god idé for 
voksne at læse den. Den er både velskrevet og spændende - når man først er 
begyndt, kan man slet ikke lægge den fra sig igen.” 
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 Bog: Birgers Bommerter 

Forslag til fag Bogen kan med fordel bruges i dansk, vikartimer. 

Forslag til klassetrin Bogen vil med fordel kunne bruges i 2.-5. klasse. 

 
Beskrivelse: 
Den sørgmuntre beretning om Birgers Bommerter er en sjov og underfundig historie om 
Birger, der taber næsten hele tiden. Alle elsker alligevel Birger, for der er jo en Birger i os alle! 
Bogen kan med fordel benyttes som oplæsning. Læreren, der læser op af bogen, skal kende 
skaknotation. Eleverne behøver kun at have et lavt kendskab til skakreglerne og lærer faktisk 
via ”Birgers Bommerter” at undgå de mest almindelige fejl, når de spiller skak. Det er en 
anderledes, sjov og interaktiv måde at gennemføre højtlæsning på. 
 
Evt. remedier: 

• 1 stk. demobræt + brikker (skal der læses højt fra bogen, er det en god idé at benytte 
et demobræt, så man kan vise/rykke brikker som angivet i bogen samtidig). 

• Evt. 1 stk. klassesæt af bræt og brikker (når børnene har fået læst i historien, kan de 
evt. selv prøve at rykke med brikkerne). 
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Bog: Det Flamske Maleri 

Forslag til fag Bogen kan med fordel bruges i dansk. 

Forslag til klassetrin Bogen egner sig til 8. – 10. klassetrin. 

 
Beskrivelse: 
Det Flamske Maleri er en spændende krimihistorie, der tager udgangspunkt i et 1400-tals 
maleri. På dette maleri er der et skakparti, som bliver omdrejningspunkt for romanen. Bogen 
kan i særlig grad bruges i dansktimerne i forbindelse med et tema omkring krimi-genren. 
Bogen er egnet til ældre klassetrin. 
 
 
Fra bogrummet.dk: 
 

” En ung kvindelig malerikonservator bliver under arbejdet med maleriet 
'Skakpartiet' opmærksom på en skjult inskription, der henviser til et mord begået i 
1400-tallet. Snart viser det sig, at mystikken omkring maleriet også breder sig til 
nutiden, hvor mord på folk, som har haft berøring med maleriet nødvendiggør en 
utraditionel måde at komme til bunds i mysteriet på. Dette omfatter blandt andet 
en højt begavet skakspiller, som analyserer det parti, der er afbildet på maleriet.  
Forfatteren har et eminent greb om sine personer og alene fremstillingen af 
intrigerne omkring maleriets tilblivelse gør læsningen til en fornøjelse. Læg hertil en 
høj spændingsgrad og en sær fornemmelse af snigende uhygge, der kan få selv 
garvede læsere til at checke en ekstra gang om gadedøren er låst, inden man 
lægger bogen fra sig og går i seng. Samtidig med spændingen er denne roman 
meget oplysende om så forskellige emner som skakspil, maleriteknikker, historie og 
tankegangen hos en ung, smuk kvinde, der finder sig selv i centrum for en 
skræmmende sammenhæng. 
Eneste indvending ved denne bog - og årsagen til at den må nøjes med fire stjerner 
- er, at afslutningsscenen med den endelige løsning synes lidt for lang. Men da har 
man for længst overgivet sig til Pérez-Revertes fængslende univers.” 
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Bog: Det ligger i stillingen 

Forslag til fag Bogen kan med fordel bruges i dansk, historie, samfundsfag og 
vikartimer. 

Forslag til klassetrin Bogen vil med fordel kunne bruges i 6.-9. klasse. 

 
Beskrivelse: 

”Det ligger i stillingen” er en bog, hvor det traditionelle brætspil samt gennemgående partier 
smelter sammen med det politiske liv på Christiansborg. Det er en fantastisk mulighed for at 
tilgå det samfundsfaglige stof på en helt alternativ måde. Derudover er sammenhængene 
mellem spillet på brættet og det politiske liv både meget oplagte og relevante. I de 12 
gennemgåede partier er der direkte referencer til nyere dansk politik, som i forbindelse med 
fokus på samme temaer i fagene historie og samfundsfag vil være et fantastisk krydderi. 
Forudsætningen er dog, at man kan spille skak og kender til skaknotation. 

Fra Dagbladet Information af forfatteren Peter Dürrfeld: 

”For et par år siden havde jeg den fornøjelse sammen med Niels Helveg Petersen at 
skrive et mindre værk om sammenhængen mellem skak og politik. Det medførte en 
række udbytterige møder med den radikale nestor på Christiansborg. Vi 
gennemspillede nogle berømte skakpartier og trak en række historiske paralleller 
mellem skak og politik gående helt tilbage til Napoleon Bonaparte, fra hvis hånd der 
er bevaret enkelte skakpartier. Resultatet af vores møder blev bogen: Det ligger i 
stillingen (Aschehoug 2005). 

I løbet af valgkampen 2007 har disse paralleller meldt sig med fornyet aktualitet, 
og jeg er næppe den eneste, der har oplevet statsministeren som en sand 
stormester i politisk-strategisk tænkning og ageren. Gang på gang har han i sin 
fremtræden fremkaldt stærke mindelser om en bestemt skakverdensmester, nemlig 
Anatolij Karpov, der sad på VM-tronen i perioden 1975-85, og som jeg har truffet 
ved flere lejligheder” 

 
Evt. remedier: 

• 1 stk. demobræt + brikker (skal der læses højt fra bogen, er det en god idé at benytte 
et demobræt, så man kan vise/rykke brikker som angivet i bogen samtidig). 

• Evt. 1 stk. klassesæt af bræt og brikker (når børnene har fået læst i historien kan de 
evt. selv prøve at rykke med brikkerne). 
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 Bog: Dronninggambit 

Forslag til fag Bogen kan med fordel bruges i dansk. 

Forslag til klassetrin Bogen egner sig til 8. – 10. klassetrin. 

 
Beskrivelse: 
Dronninggambit er en psykologisk skildring af de menneskelige omkostninger for en kvindelig 
skakspiller fra hun starter som vidunderbarn, til hun som 19-årig tilhører den internationale 
skakelite. Bogen tager seriøse emner under behandling og vil være bedst egnet til de ældre 
klasser i skolen. Man behøver ikke at kunne spille skak for at forstå bogen. 
 
Fra bogens omslag: 
 

”Forestil dem en 8-årig amerikansk pige, født med et talent for skak, der 
efterhånden gør hende jævnbyrdig med verdens bedste spillere. Hvordan vil det gå 
hende i et så hårdt og konkurrencepræget miljø, der næsten pr. definition er 
domineret af russere? 
 
Med denne baggrund har Walter Tevis skrevet en thrilleragtig og fængslende 
roman, der formår at gøre skakverdenen levende og vedkommende. En gribende 
roman om en menneskeskæbne. 
 
Beth Harmon, grim, rundhovedet og forældreløs er kun 8 år, da hun opdager sit 
eget forbløffende talent for at spille skak. Hun bliver Kentucky-mester som 13-årig, 
og efter en række blændende turneringsmesterskaber står hun som 18-årig med 
det amerikanske mesterskab. Men prisen hun må betale er høj; ensomhed og 
fortvivlelse. Overladt til sig selv i verden da adoptivmoderen dør, forladt af elskere 
og godt på vej til at blive ødelagt af druk og piller, befinder hun sig alene og 
rædselsslagen i Moskva, stillet over for sin karrieres hårdeste kamp. Kampen mod 
verdensmesteren Vasily Borgov”. 
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Bog: Skakkens historie 

Forslag til fag Bogen kan med fordel bruges i dansk, historie, samfund, 
vikartimer. 

Forslag til klassetrin Bogen vil med fordel kunne bruges i 6.-9. klasse. 

 
Beskrivelse: 
Skakkens Historie af Peter Dürrfeld er ikke blot en snæver beretning om spillets vigtigste 
matcher, hvilke træk der blev foretaget og hvorfor, men også en farverig fortælling om det 
kongelige spils opståen og udvikling. I bogen sættes spillet ind i en bredere kulturel og 
samfundsmæssig sammenhæng, og der drages paralleller til alt lige fra den gamle arabiske 
kultur til romantikken og andre væsentlige europæiske kulturstrømninger. Også 
verdenskrigenes betydning for verdensmestrene og de øvrige store spillere bliver belyst. 
Endelig har bogen, hvor det er relevant, også en dansk vinkel på skakhistorien. Særligt de 
første 2 kapitler i bogen vil kunne bruges i rammerne af historietimerne. Kapitel 14-15-16-17 
vil evt. kunne bruges i forbindelse med et fokus på Den Kolde Krig/Sovjettiden. Sidste kapitel 
kan evt., i tilknytning til filmen Game Over: Kasparrov and the Machine, sætte fokus på 
computernes betydning i samfundet. Brugen af bogen er især relevant for de, der kender til 
skaknotation. Evt. partier kan gennemgås på demobræt. 
 
Evt. remedier: 

• 1 stk. demobræt + brikker (skal der læses højt fra bogen, er det en god idé at benytte 
et demobræt, så man kan vise/rykke brikker som angivet i bogen samtidig) 

• Evt. 1 stk. klassesæt af bræt og brikker (når børnene har fået læst historien, kan de 
evt. selv prøve at rykke med brikkerne.) 
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 Stefan Zweig: Skaknovelle 

Forslag til fag Bogen kan med fordel bruges i dansk. 

Forslag til klassetrin Bogen egner sig til 7. – 10. klassetrin. 

 
Beskrivelse: 
Skaknovelle handler om et møde mellem verdensmesteren i skak og amatøren Dr. B. Vi følger 
duellerne og får gradvist mere og mere indsigt i de to duellanters baggrund og vidt forskellige 
tilgang til spillet. Novellen kan læses som en spændende, psykologisk historie om 
modsætninger, der mødes – men anvendelsesmulighederne og temaerne er mange. Man kan 
evt. supplere brugen af bogen i timerne med øvelser omkring notation, historier om spillets 
baggrund og spillets udvikling og betydning i historien (se øvrige materialekuffertbeskrivelser). 
 
Fra Litteratursiden.dk: 
 

”Skaknovelle er historien om mødet mellem en verdensmester i skak, den enfoldige 
og fuldstændigt ensidigt begavede Mirko Czentovic og Dr. B, advokat fra Wien med 
den specielle og tragiske forhistorie. Han har i nazitiden været holdt i isolation i et 
hotelværelse med eneste beskæftigelse: at lære 150 skakpartier udenad og 
derefter mentalt at spille dem med og mod sig selv, hvilket måske befriede ham fra 
isolationsvanviddet, men alligevel udviklede sig til psykologisk tortur. 
 
Disse to meget specielle mennesker mødes i skakdueller på en passagerdamper. Og 
det udvikler sig dramatisk, og læseren er med, nysgerrigheden pirres, spændingen 
holdes, man lader sig fuldstændigt absorbere, både af skakduellerne og af Dr. B.s 
historie. 
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 Bog: Slaget i Caïssa 

Forslag til fag Bogen kan med fordel bruges i dansk og vikartimer. 

Forslag til klassetrin Bogen vil med fordel kunne bruges i 4.-7. klasse. 

 
Beskrivelse: 
 
Trilogien er fantasy i børnehøjde. Den er skrevet af Kenneth Bøgh Andersen, som kom på 
æreslisten ved uddelingen af Kulturministeriets Børnebogspris 2001. Trilogien, som består af: 
Åbningen, Tågemandens død og Skakmat har været stærkt populær blandt børn og unge. 
Skakspillet er direkte og indirekte omdrejningspunkt for historien. Man behøver dog ikke at 
kunne spille skak for at forstå bogen, men eleverne, der læser denne bog vil uden tvivl få 
tændt en nysgerrighed hertil. 
 
I kombination med bogen/læsningen hertil kan eleverne evt. lave en stiløvelse, hvor temaet er 
skak/skakspil, og hvordan det kan bruges til at fortælle historier i virkelighedens eller 
fantasiens universer. Dermed kan der arbejdes meget konkret med metaforik. 
 
 
Fra forfatterens hjemmeside: 

”13-årige Frode er syg. Døende. En nat vågner han op fra en mærkelig drøm og 
opdager, at hele hans værelse er forsvundet i en tyk, uigennemtrængelig tåge. Den 
fører Frode til en besynderlig verden, hvor to sole brænder i øst og et arrigt 
tordenvejr buldrer i vest. En verden, hvor en blodig krig mellem den sorte og hvide 
konge er ved at bryde ud. En krig som Frode er udvalgt til at tage del i. En krig, der 
i uhyggelig grad minder om et skakspil … 

Slaget i Caïssa består af tre bind – Åbningen, Tågemandens død og Skakmat. 
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 Bog: Stormesteren 

Forslag til fag Bogen kan med fordel bruges i dansk. 

Forslag til klassetrin Bogen egner sig til 5. – 6. klassetrin. 

 
Beskrivelse: 
Stormesteren er en kort gyser/thriller i børnehøjde. Den er skrevet af den velkendte 
børnebogsforfatter Dennis Jürgensen. Ofte benyttes Dennis Jürgensens bøger gerne i 
dansktimerne, da de i høj grad kan fastholde deres unge læsere i litteraturens verden. Bogen 
er både kort og spændende, og så spiller skakspillet en ikke uvæsentlig rolle. Dermed bliver 
skak også interessant for børnene, der selv kan finde inspiration til det klassiske spil – i skolen 
såvel som hjemme. Man behøver ikke at kunne spille skak for at forstå bogen, men man vil 
nok få tændt en nysgerrighed. Bogen kan således være god at bruge i forbindelse med, at man 
læser Dennis Jürgensen eller har tema om thriller/gyser genren. 
  
Fra tellerup.dk: 
 

”Verdens nok mest kendte spil er skak. Det spilles på alle niveauer, og for nogle er 
det mere end bare et spil. At der ligefrem er en, der vil dræbe for skakken er yderst 
sjældent, men det kunne ske, hvis det stod til forfatteren af Stormesteren.  
Med et nøje planlagt mord fældes verdens bedste skakspiller, Tom Mallmann, af 
den evige toer og rival Richard Kent. Det er lige op til et verdensmesterskab, og 
første- og andenpladsen er fordelt på forhånd. Der er simpelt hen intet menneske, 
der kan slå Mallmann... på skakbrættet. Richard Kent kan nu pludselig se frem til 
titlen som verdensmester for første gang efter det perfekt udførte snigmord. Eller 
det vil sige næsten perfekt udførte, for han tabte sin talisman, Jadespringeren, den 
nat Tom døde. Det driver ham ud i en jagt på springeren, for hvis den bliver fundet 
i nærheden af drabsstedet, vil han øjeblikkelig blive afsløret.  
 
I sin søgen støder han på en kvinde, der naturligvis kender hans ansigt fra pressen. 
Hun inviterer ham på et spil skak ude i skoven, hvor de spiller de efterfølgende 
dage. Hun er dog ikke sådan at vippe af pinden på trods af, at hun aldrig har 
deltaget i en konkurrence, Richard har været med til. Faktisk spiller hun på et 
niveau, han kun har set én gang før.  
 
Det er en intens bog, der her bliver præsenteret. Med startsætningen 
"kikkertsigtets infrarøde lys lignede han ingen verdensmester," lægges der med det 
samme en ordentlig spand kul i fyret til den videre fortælling. Med tvekampen 
mellem to personers skakspil i centrum opbygges en isnende frygt. Tvivlen om 
hvorvidt Richard slipper godt fra sin misgerning øges, og først til slut afsløres det, 
om han er ude, hvor han ikke kan bunde.” 
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 Bog: Victor sætter mat 

Forslag til fag Bogen kan med fordel bruges i dansk, vikartimer. 

Forslag til klassetrin Bogen vil med fordel kunne bruges i 3.-5. klasse. 

 
Beskrivelse: 
Victor er så uheldig at blive kørt over. Men intet er så galt, at det ikke er godt for noget, siger 
hans morfar – og lærer ham at spille skak, mens han er indlagt på hospitalet. 
 
Du behøver ikke blive kørt over for at lære at spille skak. Ved at kikke med over skulderen, 
når Victor og hans morfar spiller, og ved at følge Victors indædte kamp mod Tom, en større og 
ældre dreng, kan du lære spillet helt fra begyndelsen. Det særlige ved bogen er, at den lægger 
op til, at man bruger demobræt i forbindelse med højtlæsning. Således kan børnene følge med 
i Victors hårde kampe på den ternede slagmark, mens reglerne læres på en underholdende 
måde. Det kræver dog, at underviseren har sat sig ind i skaknotation (se beskrivelse heraf i 
skoleskakmaterialekufferten). 
 
Evt. remedier: 

• 1 stk. demobræt + brikker (skal der læses højt fra bogen, er det en god idé at benytte 
et demobræt, så man kan vise/rykke brikker som angivet i bogen samtidig). 

• Evt. 1 stk. klassesæt af bræt og brikker (når børnene har fået læst historien, kan de 
evt. selv prøve at rykke med brikkerne). 
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 Bog: VM-matchen 1978 

Forslag til fag Bogen kan med fordel bruges i dansk, historie, samfund, 
vikartimer og skoleskakklub. 

Forslag til klassetrin Bogen vil med fordel kunne bruges i 7.-9. klasse. 

 
Beskrivelse: 
VM-matchen 1978 af Svend Novrup handler om kampen mellem to skak-giganter Karpov og 
Korchnoi. Dramatikken blev som ventet stor ved mødet mellem to geniale spillere med 
forskellige spillestil og ideologi. Med nerverne på højkant spillede også parapsykologi, guruer, 
yoghurt, kikkertblink m.m. en rolle. Men først og fremmest var der god og spændende skak. I 
bogen sættes kampen ind i en bredere kulturel og samfundsmæssig sammenhæng. Brugen af 
bogen er især relevant for de, der kender til skaknotation. Evt. partier kan gennemgås på 
demobræt. Bogen forudsætter som minimum et grundlæggende kendskab til regler og 
principper. 

 
Evt. remedier: 

• 1 stk. demobræt + brikker (skal der læses højt fra bogen, er det en god idé at benytte 
et demobræt, så man kan vise/rykke brikker som angivet i bogen samtidig). 

• Evt. 1 stk. klassesæt af bræt og brikker (når børnene har fået læst historien, kan de 
evt. selv prøve at rykke med brikkerne). 
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 Bog: Skakkens Top 10 

Forslag til fag Bogen kan med fordel bruges i dansk, historie, samfund, 
vikartimer og skoleskakklub. 

Forslag til klassetrin Bogen vil med fordel kunne bruges i 7.-9. klasse. 

 
Beskrivelse: 
Skakkens Top 10 er skrevet af Svend Novrup og er en skildring af nogle af skakhistoriens 
største skakmestre, deres partier og de omstændigheder de spillede dem under. Bogen 
henvender sig til særligt skakinteresserede elever. Brugen af bogen forudsætter som minimum 
et grundlæggende kendskab til notationsteknik, regler og principper i skak. 
 
 
Evt. remedier: 

• 1 stk. demobræt + brikker (skal der læses højt fra bogen, er det en god idé at benytte 
et demobræt, så man kan vise/rykke brikker som angivet i bogen samtidig). 

• Evt. 1 stk. klassesæt af bræt og brikker (når børnene har fået læst historien, kan de 
evt. selv prøve at rykke med brikkerne). 
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 Film: Searching for Bobby Fischer 

Forslag til fag Filmen kan med fordel bruges i engelsk, vikartimer. 

Forslag til klassetrin Filmen vil med fordel kunne bruges i 6.-9. klasse. 

 
Beskrivelse: 
Joshua Waitzkin, også kaldt Josh, er en ung dreng, som stifter bekendtskab med skakken i en 
tidlig alder, da han ser folk spille lynskak i Washington Square Park, New York City. Han bliver 
gode venner med en af parkens spillere ved navn Vinnie, som spiller meget aggressiv skak og 
ser Josh som USAs næste Bobby Fischer. Da faren Fred Waitzkin får øjnene op for sønnens 
talent, begynder han at lede efter en træner til Josh. Han møder Bruce Pandolfini, som tager 
Josh under sine vinger og lærer ham om skakspillets mange facetter, som er distanceret fra 
Vinnies aggressive ”hustler”-stil. Josh bliver en brik i de 2 træners forskellige syn på spillet og 
må med forældrenes hjælp finde sig selv og glæden for spillet, som han først blev så fascineret 
af. Vi følger Joshs vej frem i skakmiljøet, hvor han vinder flere turneringer, og der bliver talt 
om, at han måske bliver den næste Bobby Fischer, manden som vandt verdensmesterskabet i 
1972 over den russiske stormester Boris Spassky.  
 
Evt. remedier: 

• 1 stk. demobræt + brikker (til at vise nogle af Joshua Waitzkins partier fra filmen og fra 
hans mesterskaber – se næste side) 

• Evt. 1 stk. klassesæt af bræt og brikker, samt skakur (når børnene har fået set filmen, 
kan de evt. spille nogle partier på tid, ligesom de gør i filmen) 
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Poe mod Josh Waitzkin   

Her er stillingen i filmen, hvor Josh tilbyder Poe remis. Det er en stilling, som Josh Waitzkin og 
Bruce Pandolfini har lavet til filmen. Poe vil vinde og afslår tilbuddet, hvorpå han spiller det 
efterfølgende træk og laver en stor fejl, da han slår springeren i 7. træk. 

Hvid: Poe – Sort: Josh 

 

Sort er i trækket 

1...gxf6 2.Lxf6 Tc6+ 3.Kf5 Txf6+ 4.Sxf6 Lxf6 5.Kxf6 Sd7+ 6.Kf5 Sxe5 7.Kxe5?? a5 
8.h5 a4 9.h6 a3 10.h7 a2 11.h8(D) a1(D)+ 12.Kf5 Dxh8 opgivet 0-1 

 

Stillingen efter 12…Dxh8 opgivet 
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 Film: Knights of the South Bronx 

Forslag til fag Filmen kan med fordel bruges i engelsk, vikartimer. 

Forslag til klassetrin Filmen vil med fordel kunne bruges i 6.-9. klasse. 

 
Beskrivelse: 
Filmen giver et indblik i, hvilke fordele skoleskak har, og hvordan skoleskak kan være med til 
at forandre en dårlig situation til noget bedre. I filmen opleves, hvordan elevernes 
koncentration, logiske tankegang og matematiske evner forbedres væsentligt ved hjælp af 
skoleskak – og gør eleverne i stand til at håndtere de udfordringer, de vil møde i fremtiden. 
Desuden viser filmen, på hvilke måder skoleskak kan have en opdragende effekt på eleverne, 
der opnår en række sociale kompetencer ved at deltage i et fællesskab. Filmen er i 
børnehøjde, og eleverne i klassen kan dermed selv blive inspireret til at spille skak og deltage i 
skolens skoleskakklub. Læreren kan med fordel gøre opmærksom herpå efter endt visning. 
Kombinér evt. visning af filmen med øvrige elementer fra skoleskakmaterialekufferten. 
 
Der er en længere anmeldelse af filmen på: www.skoleskak.dk 
 
Evt. remedier: 

• 1 stk. demobræt + brikker (til at vise nogle af de træningsprincipper, der kan anvendes 
i skoleskak). 

• Evt. 1 stk. klassesæt af bræt og brikker, samt skakur (når børnene har fået set filmen, 
kan de evt. spille nogle partier på tid, ligesom de gør i filmen). 
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     Film: Game Over Kasparov and the Machine 
!
Forslag til fag Filmen kan med fordel bruges i engelsk, historie, vikartimer. 

Forslag til klassetrin Filmen vil med fordel kunne bruges i 6.-9. klasse. 

 
Beskrivelse: 
Garry Kasparov er nok den største skakspiller, der nogensinde har levet. I 1997 spillede han 
en skakkamp mod IBM's super-computer Deep Blue. Kasparov tabte kampen. Filmen Game 
Over: Kasparov and the Machine går dokumentarisk til værks, når den portrætterer kampen 
mellem menneske og maskine. I filmen vises denne kamp samt begivenhederne omkring den 
fra Kasparovs perspektiv. Den dykker ind i de psykologiske aspekter af spillet og paranoiaen 
og mistankerne, der efterfølgende er opstået omkring IBM's sande taktik. Den består af 
interviews med Kasparov, hans manager, skakeksperter og medlemmer af IBM Deep Blue 
team, samt originale optagelser af selve kampen. Visningen af filmen kan med fordel 
kombineres med fokus på Den Kolde Krig, Sovjettiden og noget af det øvrige materiale fra 
skoleskakmaterialekufferten. 
 
 
Evt. remedier: 

• 1 stk. demobræt + brikker (til at vise nogle af de træningsprincipper, der kan anvendes 
i skoleskak). 

• Evt. 1 stk. klassesæt af bræt og brikker, samt skakur (når børnene har fået set filmen, 
kan de evt. spille nogle partier på tid, ligesom de gør i filmen). 
 

 
 
 
 



Dansk Skoleskak 
Materialekuffert 

 24 

MP3: Spørgehjørnet om Skakkens historie 
!

Forslag til fag Filmen kan med fordel bruges i historie, vikartimer 

Forslag til klassetrin Filmen vil med fordel kunne bruges i 5.-9. klasse 

 
Beskrivelse: 
Podcasten varer ca. 26 minutter og gennemgår en række spændende historier og anekdoter 
fra skakkens historie og oprindelse. Podcasten kan med fordel benyttes, hvis man sætter fokus 
på/arbejder med skak som tema, og eleverne ikke tidligere har fået fortalt om skakkens 
oprindelse. Podcasten fungerer fint i kombination med mange andre af beskrivelserne i 
materialekufferten. 
 
Fra DR.dk 

”Selve ideen om spil mellem to ”hære” er mere end 5.000 år gammel. Skakspillet 
som sådan opstod sandsynligvis i Indien for små 1.500 år siden. 

Vi mennesker har forlystet os med brætspil længere tilbage, end vi har skriftlige 
kilder, og de tidligste arkæologiske fund af spillebrætter, vi kender til i dag, er mere 
end 5.000 år gamle. De stammer fra Mesopotamien, men vi kender ligeledes til 
meget gamle brætspil fra Ægypten, Kina, Grækenland, Persien og ikke mindst 
Indien. Men spillene havde oftest færre felter end de 64, vi kender fra skakspillet i 
dag, og man har formentlig brugt terninger eller lignende til mange af dem. Men 
idéen bag har formentligt langt hen ad vejen været den samme: Tanken om to 
hære der udkæmper et slag.” 
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 Computerspil: Fritz & Chesster 

Formål Man lærer at spille skak, mens man har det sjovt med pc-spillet 

Forslag til fag Engelsk, dansk, matematik, klassens time 

Forslag til klassetrin 0. – 9. klasse 

 
Beskrivelse: 
De tre prisbelønnede skak-eventyr ”Fritz & Chesster” 1-3 gør det muligt at lære skak, mens 
man har tonsvis af sjov. I Fritz & Chesster 1 møder vi Fritz, der regerer et slot, mens hans 
forældre er på ferie. Det er ethvert barns drøm – lige til den grumme Kong Sort dukker op og 
udfordrer den unge reserve-konge til duel. 
 
Du får lov til at udforske spillets kongerige og opdager undervejs syv forskellige arkadespil, 
som giver dig chancen for at lære alt fra basale skakfærdigheder til skakkens mesterstrategier. 
Der er bodybuilding for hjernen, og du får lov at teste de skaklige færdigheder, du har fået, i 
spillets ”Intelligym”, de kommende skakstjerners træningslokale. 
 
Hvordan kan det bruges: 
Spillet er engelsksproget og er derfor oplagt i engelsktimerne, men kan udgøre et populært 
afbræk i øvrige timer – eller i skoleskakklubben. Fritz og Chesster kan også indgå som en del 
af softwareudvalget på skolens computere og som et godt alternativ til de mange øvrige 
webbaserede spil eleverne ellers benytter. 
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 Skak-stiløvelse 

Forslag til fag Aktiviteten kan med fordel bruges i sprogfag. 

Forslag til klassetrin Aktiviteten vil med fordel kunne bruges i 3.-9. klasse. 

 
Beskrivelse: 
Som oplæg til denne stiløvelse kan man med fordel arbejde med allegorier og metaforer. Som 
forudsætning for netop denne stiløvelse kræves det, at eleverne kan spille skak samt notere et 
skakparti (se evt. øvrige beskrivelser i materialekufferten). Stiløvelsen indledes med at 
eleverne spiller et parti skak, som de har noteret ved brugen af notation (skaktrækkene), og 
som de i øvrigt skriver notater til undervejs (om deres modstanders teknik, deres egen stilling 
osv.).  
 
 

Derefter stilles opgaven: 
Skriv en ”skak-historie” ud fra jeres spillede parti 

 
På denne baggrund lærer eleverne, at skak kan ses som en metafor samt allegori for langt 
mere end blot et spil, men netop som en klar afspejling af det virkelige liv. 
 
 
Evt. hints og hjælp 

• Brug evt. skakbrikkerne som figurer og skriv en novelle, der foregår i middelalderen. 
Fortæl om konger og dronninger. Er du i et mørkt kongerige eller et hvidt? 

• Er du en brik i historien – hvilken? 
• Hvad er karakteren af dine brikker; er de: Stærke, svage, listige, modige, aggressive, 

sky eller bange? 
• Hvad sker der med dine store brikker (løbere, springere, tårne). Se om du kan fortælle, 

hvordan hver karaktér ser ud (øjne, hårfarve, højde, bygning, personlighed mv.) 
• Hvordan er din modstander? Hvem står du over for? Hvordan opfører din modstanders 

brikker sig på brættet? Er modstanderen mere snu!?? 
• Prøv på at beskrive stillingen på brættet (hvordan er vejret? Hvor er dit slot? I en dal? 

På en bjergtop? Eller ved havet osv.??) 
 
  

Evt. remedier: 
• Skaksæt. Så eleverne kan spille deres eget parti. 
• Papir (gerne skak notatpapir) og blyant. 
• Et skakur. 
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 Quiz med skakur 

Forslag til fag Aktiviteten kan med fordel bruges i forskellige fag. 

Forslag til klassetrin Aktiviteten vil med fordel kunne bruges i 1.-9. klasse. 

 
Beskrivelse: 
Skakuret kan bruges på forskellige klassetrin og i alle fag, hvor der bliver stillet spørgsmål. 2 
elever stiller sig op ved tavlen, og f.eks. i en geografi time siger læreren, at emnet er 
hovedstæder i hele verden. De 2 elever får 5 minutter hver, og hver gang en af eleverne siger 
en hovedstad, trykkes der på uret. Quizzen fortsætter, indtil en af eleverne falder på tid eller 
giver op, fordi han/hun ikke kan komme på flere. Quizzen kan selvfølgelig bruges i mange 
forskellige fag, så som historie, dansk, matematik, biologi, fysik, engelsk, tysk m.m. Det er 
lærerne, som sætter grænsen for idéer og temaer. Eleverne kan godt lide konkurrencen i 
quizzen, og man kan også sætte hold i stedet for enkelte personer. 
 
 
Evt. remedier: 

• Et skakur. 
 
 
                                                
                                                                    

Skakur 
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 Kondiskak/Stafetskak 

Forslag til fag Aktiviteten kan med fordel bruges i gymnastik/idræt, 
vikartimer. 

Forslag til klassetrin Aktiviteten vil med fordel kunne bruges i 1.-9. klasse. 

 
Beskrivelse: 
Eleverne deles op i to hold, og der stilles et skakbræt op på et bord. De to hold stiller sig nu 
ca. 10-15 meter fra skakbrættet, og skakuret stilles ved startlinjen på et bord eller en stol.  
Stafetskak starter så ved, at uret for hold 1 startes. Første spiller løber ned og laver et træk, 
løber tilbage og stopper tiden. Hold 2’s første spiller løber nu af sted, og sådan fortsætter 
spillet, indtil et af de to hold:  
 

1. løber tør for tid og derved taber på tid.  
2. bliver sat skakmat.  

 
Aktiviteten kan spilles i hold med op til 6 spillere. Vores erfaring er, at hvis holdene er for 
store, begynder spillerne at kede sig. 
 
 
Evt. remedier: 

• Der skal bruges skakbrikker og skakbrætter samt et skakur til aktiviteten. 
 

             
Holdene hilser på hinanden og siger god kamp         Første spiller (hold 1) løber ned til skakbrættet  
 
 
 

               
Trækker et træk og løber tilbage.                            Én spiller fra det andet hold (hold 2) løber ned. 
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Der udføres ét træk fra hold 2.                 Der udføres endnu et træk for hold 1 
 
 
 

              
Én spiller for hold 2 udfører et træk.                          Hold 1 i gang med at trække og fremdeles. 
 
 
 

              
Tiden er også en faktor og står ved start.                  Slutstilling hvor hvid (hold 1) har sat skakmat. 
 
 
Det er en god aktivitet, der får spillerne til at røre sig og samtidig bruge hovedet. De fleste 
børn finder Kondiskak/Stafetskak sjovt. 
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 Action-skak/Peters hjul 

Forslag til fag Aktiviteten kan med fordel bruges i vikartimer. 

Forslag til klassetrin Aktiviteten vil med fordel kunne bruges i 1.-9. klasse. 

 
Beskrivelse: 
Action-skak er en version af skak, hvor to hold spiller mod hinanden. Spillene stilles op på et 
langbord og stolene fjernes. De to hold placerer sig så over for hinanden og begynder spillet. 
Underviseren siger på et givent tidspunkt ”Peters hjul”, og hold 1 rykker en tak til højre, mens 
hold 2 rykker en tak til deres højre. På denne måde får hver spiller hele tiden en ny modspiller 
og en ny position, han skal prøve kræfter med. Hvis f.eks. en spiller på hold 1 sætter sin 
modspiller skakmat, får hold 1 et point, og brikkerne på brættet bliver sat op igen. Det er en 
god idé, når der bliver sagt ”Peters hjul”, at den spiller, som er i trækket, vender én brik, 
f.eks. tårnet, så de næste spillere ved, hvem der skal trække. 
Spillet fortsætter, indtil tiden er gået, eller et af holdene har fået et bestemt antal point. 
 
 
Evt. remedier: 

• 1 stk. tavle til fordeling af point. 
• Der skal bruges skakbrikker og skakbrætter, samt evt. skakur (ét sæt bræt og brikker, 

samt skakur pr. 2 spillere) til aktiviteten. 
 
 
 
 

”PETERS HJUL!” 
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 Team-talking-chess 

Forslag til fag Aktiviteten kan med fordel bruges i vikartimer. 

Forslag til klassetrin Aktiviteten vil med fordel kunne bruges i 1.-9. klasse. 

 
Beskrivelse: 
I denne skakvariant spilles der i hold på et langbord, hvor det er op til det enkelte hold at 
organisere, hvem der spiller hvor, og om der er nogen, der spiller flere steder. Der skal derfor 
være flere skakbrætter, end der er spillere, så holdet bliver nødt til at samarbejde. Der bliver 
også spillet på tid, hvilket kun giver ekstra spænding. Typisk varer spillet 10-20 minutter, men 
kan også spilles med et skakur for at gøre det mere tidsbestemt. 
 
 
Evt. remedier: 

• 1 stk. tavle til fordeling af point – alternativt kan den vindende konge stilles i midten af 
skakbrættet. 

• Der skal bruges skakbrikker og skakbrætter, samt evt. skakur (ét sæt bræt og brikker, 
samt skakur pr. 2 spillere) til aktiviteten. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Dansk Skoleskak 
Materialekuffert 

 32 

 Øvelse: ”Først af brættet” 

Forslag til fag Aktiviteten kan med fordel bruges i vikartimer. 

Forslag til klassetrin Aktiviteten vil med fordel kunne bruges i 1.-9. klasse. 

 
Beskrivelse: 
Spillet går ud på at miste alle sine brikker først! Dette resulterer i et noget anderledes spil 
skak, hvor eleverne bliver nødt til at bruge omvendt logik. 
 
Reglerne er som følger: 
 

1. Brikkerne sættes op som i normal skak. 
 

2. Hvis en spiller kan slå en brik, skal han! Der kan opstå en situation, hvor en spiller har 
flere muligheder for at tage en brik, og her vælger han selv hvilken. 

 
3. Kongen spiller ingen speciel rolle i spillet, og kan derfor ikke sættes skak og skakmat.  

 
4. Bønder kan forfremmes til konger. 

 
5. Rokade er ikke tilladt 

 
6. Hvis en spiller bliver stillet pat, har han/hun vundet spillet. 

 
Evt. remedier: 

• Der skal bruges skakbrikker og skakbrætter, samt evt. skakur (ét sæt bræt og brikker, 
samt skakur pr. 2 spillere) til aktiviteten. 
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 Skakmat-øvelser 

Forslag til fag Aktiviteten kan med fordel bruges i vikartimer. 

Forslag til klassetrin Aktiviteten vil med fordel kunne bruges i 1.-9. klasse. 

 
Beskrivelse: 
Eleverne får udleveret diagrammer, som viser positioner, hvor en spiller kan sætte skakmat i 
et, to eller tre træk. Det kan være en god idé at sætte positionen op på et skakbræt for at 
gøre det nemmere for eleverne, vise det dem på et demonstrationsbræt eller uddele dem på 
papir. Man kan desuden bruge samme fremgangsmåde med andre skakopgaver end skak- og 
matopgaver. 
 
       Hvid sætter skakmat i 1 træk                           Hvid sætter skakmat i 2 træk 

                             
    1.Td8++          1.Txh7+ Lxh7 2.Sf7++    
 
      Hvid sætter skakmat i 3 træk                              Hvid sætter skakmat i 4 træk 

                              
    1.Lf6 gxf6 2.Kf8 f5 Sf7++                           1.Sf7+ Kg8 2.Sh6+ Kh8 3.Dg8+ Txg8 4.Sf7++
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 Teknikmærke i bronze, sølv og guld 

Forslag til fag Aktiviteten kan med fordel bruges i vikartimer. 

Forslag til klassetrin Aktiviteten vil med fordel kunne bruges i 1.-9. klasse. 

 
Beskrivelse: 
Teknikmærker er skoleskaks svar på spejdernes duelighedsmærker, hvor eleverne bliver testet 
på deres evne til at spille og løse opgaver. Der er 12 opgaver, som den enkelte elev skal løse i 
hvert hæfte, og derefter kan eleven få et diplom i henholdsvis bronze, sølv eller guld. 
Opgaverne varierer og kan f.eks. være at sætte mat med tårn + konge mod konge, 
bondeslutspil, tårnslutspil m.m. At undervise og arbejde med teknikmærkerne kræver dog, at 
underviseren har et kendskab til skak over basalt niveau og selvfølgelig selv mestrer 
teknikkerne (forklaringer står dog bag i hæfterne). Hæfterne kan bestilles over skakshoppen, 
som ligger på vores hjemmeside www.skoleskak.dk  
 
 
Evt. remedier: 

• Der kan bruges et demonstrationsbræt, hvor opgaverne vises, og eleverne skal så løse 
dem. 

• Der kan bruges skakbrikker og skakbrætter samt evt. et skakur for at løse opgaverne 
på tid. 

 
 
 
 
 
           Bronzespringeren                   Sølvspringeren                  Guldspringeren 
 

                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


