
 

Styrk læring og koncentration 
med skoleskak som metode
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Skoleskaklærer-uddannelsen er et 2-dages efteruddannelsestilbud, der giver dig værktøjer 
til at organisere en engageret og spændende undervisning for børn og unge i alderen 6-18 
år. Flere end 150 deltagere er uddannet de seneste 2 år. 

På uddannelsen lærer du at anvende skakspillet som værktøj og pædagogisk metode. Du 
lærer, hvordan skoleskak kan bruges bl.a. i kombination med den øvrige fagrække, i AKT, 
som forebyggende specialundervisning og som konkret metode til at øge inklusion og 
integration - også af de mange nydanske unge. 

Formål

Målgruppe
Skoleskaklærer-uddannelsen henvender sig til lærere, pædagoger og andre, der enten 
arbejder eller gerne vil arbejde med unges læring og udvikling. Deltagelse kræver intet 
kendskab til skakspillet - det vigtigste er engagement og lyst til at lære en ny konkret 
pædagogisk metode. 

Deltagerne mener...

Materialer  
og øvelser

Underviserens  
formidling

Det faglige 
udbytte

Undervisnings- 
formen

Uddannelsen  
som helhed

Ved ikkeMeget utilfredsstillendeUtilfredsstillendeTilfredsstillendeMeget tilfredsstillende

Se bl.a. den rosende anmeldelse fra Folkeskolen via skoleskak.dk/uddannelse.

”Før uddannelsen kendte jeg ikke meget til 
skoleskak, men efter to dage med teoretisk og  

praktisk undervisning spiller vi nu i min 1. klasse. 
De bliver mere koncentrerede og er vilde med det!”  

Lærer Martine Spang, Hillerødgades Skole, Kbh.



Uddannelsen foreståes af erfarne undervisere fra Dansk Skoleskak.

Formidling af skakregler samt didaktiske og pædagogiske metoder
 
Planlægning af strukturerede undervisningsforløb og alternative aktiviteter
 
Skoleskak som forebyggende specialundervisning
 
Kendskab til skoleskakkens integrationspotentiale
 
Vejledning i opstart af skoleskak
 
Undervisningen veksler mellem gruppe- og individuelt arbejde

Deltagerne undervises efter samme principper som eleverne (’walk-the-talk’)  
kombineret med løbende pædagogiske refleksioner

Modul 1: 
Velkomst, formål og forventninger 
Modul 2: 
Lær skak - begynderundervisning 
Frokost/Pause
Modul 3: 
Strukturering af en skoleskaktime
Modul 4: 
Alternative skakformer - fokus på inklusion og pædagogiske reflektioner
Modul 5: 
Organisering af skoleskak - faglige og sociale aspekter 

Modul 6: 
Repetition og alternative skakformer
Modul 7:  
Skakundervisning med notation og matsætning
Frokost/Pause
Modul 8: 
Planlægning af undervisningsforløb
Modul 9: 
’SKAK+MAT’ og forebyggende specialundervisning 
Modul 10: 
Afslutning og evaluering

(forbehold for ændringer)

Indhold / metode

Dag 2

Dag 1



DANSK SKOLESKAK

Skoleskak.dk   |   Skakshoppen.dk   |   Skakmat.dk   |   Skakskolen.dk 

Skoleskaklærer-uddannelsen udbydes af Dansk Skoleskak (DSS), der 
arbejder for øget læring og uddannelse. Organisationen er startet af 
skoleledere, -lærere  og -elever. 

Skoleskak bygger på 50 års dansk praksis, bakkes op af danske 
eksperter og dokumenteres af udenlandske undersøgelser. Skoleskak 
tilbydes i dag over 150 steder i 59 kommuner. 

Dansk Skoleskak rådgiver kommuner, skoler, ledere, lærere og elever i 
opstart af skoleskak.  

Skoleskaklærer-uddannelsen inkluderer... 

Om Skoleskak 

Tilmelding
Du kan booke plads på uddannelsen online via skoleskak.dk/uddannelse. 
Yderligere oplysninger fås på uddannelse@skoleskak.dk / tlf.: 3049 0580.

•  2-dages engageret undervisning efter ’walk-the-talk’ princippet 

•  10 modulers undervisning i skoleskak

•  Basismaterialer (skakbræt & -brikker) til start af skoleskak for 20 elever

•  Medlemskab af Dansk Skoleskak det første skoleår

•  Fuld forplejning (ikke overnatning)

• Deltagerbevis

”Jeg kan kun anbefale andre skoler at  
investere tid og lidt penge i skoleskak!”  

Skoleleder Sven Løntoft, Højvangskolen, Aalborg


