
Dimensionsundervisning 
”Et anderledes undervisningsunivers” 

 

Skolens kerneopgave er under konstant udvikling. Lærere, pædagoger, skoleledelser og forvaltninger 

efterspørger nye kompetencer til at løse de nye opgaver. Det stiller krav om fleksibilitet, som et traditionelt 

skoleskema kun giver begrænsede muligheder for at opfylde, og derfor har Sæby-Hallenslev Friskole siden 

2002, eksperimenteret med en anderledes og ny skolestruktur. 

Af Sandra Karoline Åvang Klöcker 

 

Når man tænker ud af boksen: 

Der er ikke noget krav til at de frie grundskoler skal 

gennemføre undervisning i alle folkeskolens fag, 

eller hvordan skolen skal organisere undervisningen 

i klasser og på hvilket klassetrin. Det fremgår dog af 

lovbemærkningerne til friskoleloven af 1977, at de 

frie grundskoler tilbyder en undervisning indenfor 

hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds 

naturligt kan opdeles i.1  

Det var med udgangspunkt i denne bekendtgørelse, 

at skoleleder Torben Gregersen i 2002 valgte at 

udskifte det traditionelle skoleskema, med et 

anderledes bud på hvordan undervisningen kan 

struktureres. Det er gjort således at skolens 

undervisning er opdelt i kernestofpræget og 

dimensionsorienteret undervisning. 

Kernestofundervisningen tager udgangspunkt i den 

traditionelle lærerstyrede og fagopdelte 

undervisning, hvor det er tilegnelse af de enkelte 

fags arbejdsmetoder, færdigheder og faglighed, der 

vægtes højt. Kernestofundervisningen vekselvirker 

med den dimensionsorienterede undervisning; at 

eleverne gennem tværgående emner og 

                                                           
1 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?i
d=182103#idf5fbfcd9-607c-4fd8-89ba-8d799f9336df 

problemstillinger, får mulighed for at tilegne sig 

kundskaber, indsigt og færdigheder.  

Ved vekselvirkningen gives der tid til at gå både i 

dybden og bredden med stoffet og ro til både 

undersøgende, eksperimenterende og praktiske 

aktiviteter. 

Dimensionsundervisningen er planlagt ud fra 

årstimetallet for de undervisningsopgaver, der 

ønskes at blive gennemført på de forskellige 

klassetrin. Gennem dimensionsundervisningen får 

lærergruppen og den enkelte lærer bedre mulighed 

for at tilrettelægge og strukturere undervisningen i 

sammenhængende forløb, hvor faglighed og 

tværfaglighed spiller sammen. 

Dimensionsundervisningen tager udgangspunkt i, at 

børn er forskellige og derfor møder undervisningen 

forskelligt. Det er ikke udtryk for, at ønsket er 

ensidigt at tilrettelægge undervisningen efter det 

enkelte barns niveau, men at processerne får så 

mange indgange som muligt. 
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Hverdagen med dimensionsundervisning:  

Dimensionsundervisningen er opdelt i fire 

hovedområder, så fagene bliver dækket så bredt 

som muligt. 

 

Først er den kulturelle-internationale dimension 

som skal bruges som kilde til udvikling af den 

personlige, sociale og kulturelle identitet, der 

bygger på etisk og historisk forståelse. De faglige 

synsvinkler her er med udgangspunkt i fagene: 

dansk, fremmedsprog, historie, samfundsfag, 

kristendom, geografi, medier, uddannelse og 

erhvervsorientering. I den naturvidenskabelige-

eksperimenterende dimension arbejder eleverne 

med naturen i al dens mangfoldighed, teknik, 

livsbetingelser, levevilkår og samspillet herimellem. 

Faglige synsvinkler er: matematik, natur/teknik, 

biologi, geografi, fysik/kemi, teknologi, 

hjemkundskab og medier. For den praktiske-

æstetiske dimension gælder det gennem skabende 

aktivitet, at åbne for kreativitet, glæde, virkelyst og 

faglig kunnen. Faglige synsvinkler: billedkunst, 

håndarbejde, sløjd, hjemkundskab, medier, drama, 

design, teknologi og værkstedsfag. Med den 

musisk-kropslige dimension tages der udgangspunkt 

i elevernes fysiske aktivitet og omhandler 

oplevelser, færdigheder, sundhed, livsstil og 

kundskaber. Faglige synsvinkler i denne dimension 

er: idræt, musik, hjemkundskab, biologi, fysik/kemi, 

drama, sundheds og seksualundervisning. 

Hvert undervisningsforløb afvikles over 9 

undervisningsgange a 110 min, med et bestemt 

                                                           
2 https://www.folkeskolen.dk/581857/om-lange-
skoledage-og-skoletraethed 

emne hver dag. Det gør plads til at der hen over et 

skoleår kan undervises i 20 forskellige emner der er 

ligeligt fordelt på de fire hovedområder. 

Dimensionsundervisningen ligger som det første på 

skemaet hver morgen og kerneundervisningen 

ligger over middag.  

Det kan diskuteres hvorvidt denne ordning er 

praktisk struktureret, eller om 

dimensionsundervisningen bør ligge om 

eftermiddagen i stedet, fordi der er en tendens til at 

elever opleves som mere trætte efter den nye 

skolereform er blevet indført.2  Motivation er et 

tilbagevendene emne som også i denne 

sammenhæng gør sig gældende. Der tales ofte om 

motivation i ental, som om det er noget, man kan 

have for meget eller for lidt af. Som om det er 

noget, vi som mennesker individuelt bærer i os. 

 Fejlagtigt – og ret problematisk, er der opstået den 

forestilling, at nogle elever er demotiverede for at 

lære, mens andre er topmotiverede. Men 

motivation er ikke en fast størrelse, men noget, der 

opstår i mødet mellem skolen og eleven. Motivation 

anses ofte for at være interessebåret. At den 

motiverede elev er en, som kaster sig over 

undervisningen af nysgerrighed for fagene. 

Motivation kan opstå på mange andre måder end 

gennem interesse. Risikoen ved at tænke 

motivation snævert som interesse er, at 

undervisningen rammer ved siden af målet, og 

elever bliver set som nogle sløve padder, hvis de 

ikke er tændt af den hellige ild.  

Igennem dimensionsundervisningen skabes der en 

ny måde at motivere eleverne på og ved at tænke i 

disse baner, skabes der også grobund for en helt ny 

udvikling i vores syn på hvordan man i dag driver 

skole.  
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En mærkbar forskel: 

Der findes ikke meget nedfældet materiale om 

ideen bag konceptet, processen eller en evaluering 

af hvordan eleverne, har oplevet denne anderledes 

måde at strukturere undervisning på. Men lærerne 

skal beskrive alle emner, der arbejdes med i 

dimensionsundervisningen.  

Emnerne beskrives gennem intention, 

undervisningsplan og tegn på læring. Beskrivelser er 

tilgængelige på nettet, men samles også i 

årsmapper, således at ledelsen, lærerne, eleverne 

og forældrene kan vende tilbage for at følge 

udviklingen og progressionen gennem årene. 

Beskrivelserne danner grundlag og inspiration for 

det kommende års emnevalg og fordeling. 

Ved en sammenligning af dimensionsundervisning, 

kontra projektorienteret undervisning, kan det 

konkluderes at denne skolestruktur udmønter sig 

ved at favne friskolelov mere bredt, på trods af at 

disse to undervisningsstrukturer ligner hinanden. 

Dimensionsundervisning gør det muligt at rumme 

alle slags elever, uanset deres faglige niveau, fordi 

både målsætningen og rammerne for 

undervisningsdifferentiering bliver mødt. Man siger 

at undervisningsdifferentiering handler om 

inklusion. Alle elever skal have en meningsfuld plads 

i skolens fællesskab, hvor fagligheden, det 

personlige og det sociale udvikles. Oplevelsen af 

denne form for skolestruktur er, at den i høj grad er 

motiverende, skaber en sund nysgerrighed og en 

personlig vækkelse, samt er med til at løfte de 

”svage” elever til et højere fagligt niveau.  

Dimensionsundervisning ligger sig som nævnt 

meget op af projektorienteret undervisning, men 

hvor sidstnævnte har fokus på fuldførelsen af en 

enkelt opgave, vægter dimensionsundervisning en 

faglig fordybelse der har til formål at favne bredt og 

fyldestgørende.  

En anden synlig forskel på disse to er, at 

projektarbejde ikke i sig selv er en differentieret 

undervisningsform, blot fordi eleverne i høj grad er 

selvbestemmende og selvkørende. Tværtimod kan 

det føre til, at de usikre elever blot kører sig selv i 

sænk. Differentiering i projektorienteret 

undervisning kan med fordel forstås som 

’udfordringsdifferentiering’, hvor undervisningen 

ikke styres af progressionen i et fastsat fagligt 

indhold men af progressionen i udfordringer i 

situationer, og hvor det faglige indhold inddrages 

efterhånden, som det bliver relevant for elevernes 

mesteren af udfordringerne.  

Udfordringen er fælles – men der kan differentieres 

på mange forskellige faktorer. 

Dimensionsundervisning er et godt og alternativt 

bud på hvordan fremtidens skole i Danmark ville 

kunne se ud. Har man har lyst til at læse mere om 

dimensionsundervisning kan det gøres på Sæby-

Hallenslev Friskoles hjemmeside Shfri.dk3. 
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