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Skoleskak Esben Lund Hent PDF Skoleskak er en grundbog i skak til børn på de første klassetrin. Bogen er
bygget op omkring konkrete eksempler og praktiske skakopgaver, barnet selv skal løse. Dette skyldes, at børn
ikke lærer som voksne ved at danne en teoretisk forståelsesramme, men forstår mere konkret og umiddelbart.
Derfor sker indlæringen bedst gennem leg og udfordring. Skoleskak er skrevet, så man føler, man har en
erfaren træner ved sin side. Den nødvendige teori gives, når der er brug for den, og eksempler og opgaver
stiger i sværhedsgrad i passende tempo gennem bogen. Skoleskak fokuserer på de grundlæggende temaer

samarbejde mellem brikkerne, taktik og dominans. Bogen spænder aldersmæssigt fra ca. 7-11 år, afhængigt af
det enkelte barn. Esben Lund er international mester (IM) i Skak siden 2007. Han er selv en aktiv spiller og
ved, hvad der skal til på mange niveauer for at blive bedre til skak. I marts 2008 lavede han sin første norm af

3 på vej mod titlen som stormester (GM). Esben har skrevet flere engelske skakbøger, har i mange år
undervist danske juniorspillere og har været træner for det skotske ungdomslandshold til EM og VM (10-18

år).

 

Skoleskak er en grundbog i skak til børn på de første klassetrin.
Bogen er bygget op omkring konkrete eksempler og praktiske

skakopgaver, barnet selv skal løse. Dette skyldes, at børn ikke lærer
som voksne ved at danne en teoretisk forståelsesramme, men forstår
mere konkret og umiddelbart. Derfor sker indlæringen bedst gennem
leg og udfordring. Skoleskak er skrevet, så man føler, man har en
erfaren træner ved sin side. Den nødvendige teori gives, når der er
brug for den, og eksempler og opgaver stiger i sværhedsgrad i
passende tempo gennem bogen. Skoleskak fokuserer på de

grundlæggende temaer samarbejde mellem brikkerne, taktik og
dominans. Bogen spænder aldersmæssigt fra ca. 7-11 år, afhængigt af
det enkelte barn. Esben Lund er international mester (IM) i Skak
siden 2007. Han er selv en aktiv spiller og ved, hvad der skal til på
mange niveauer for at blive bedre til skak. I marts 2008 lavede han



sin første norm af 3 på vej mod titlen som stormester (GM). Esben
har skrevet flere engelske skakbøger, har i mange år undervist danske
juniorspillere og har været træner for det skotske ungdomslandshold

til EM og VM (10-18 år).
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