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Ágrip 

Þetta lokaverkefni til meistaragráðu í listkennslu, á sérsviðinu dans, er í tveimur hlutum. 

Annars vegar er námsefni fyrir nemendur á listdansbraut, sem unnið er út frá aðalnámskrá 

listdansskóla 2006 fyrir grunnskólastig. Hinsvegar fræðileg ritgerð sem fjallar um 

hugmyndafræði og kenningar, sem liggja til grundvallar þeim áherslum sem er að finna í 

námsefninu.  

Ég hef samið námsbók fyrir aldurshópinn níu til ellefu ára. Markmiðið með gerð 

námsbókarinnar er að bæta úr brýnni þörf, þar sem ekkert sambærilegt námsefni er til á 

íslensku. Ég vil aðstoða nemendur við að auka skilning og færni í listdansnámi sínu og 

jafnframt stuðla að sjálfstæði þeirra í rýni, hugsun og sköpun.  

Námsbókinni er ætlað að dýpka listdansnámið og styrkja undirstöðu og færni nemenda. 

Hún er skrifuð með það fyrir augum að efla nemendur og stuðla að sjálfsstyrkingu þeirra, 

þannig að skilningur nemenda á listdansi vaxi, dafni og verði góð undirstaða fyrir það stig 

sem nær yfir aldursbilið tólf til fimmtán ára.  
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Abstract 

This thesis for a master's degree in art education in the specialty area of dance is in two parts. 

Firstly, there is curriculum material in the form of a study book for dance students ages nine 

to eleven on the dance track, which is laid out by the National Curriculum Guide for lower 

secondary schools of ballet education 2006. Secondly, a theoretical paper which discusses the 

concepts and theories underlying the main points contained in the curriculum material. 

I have written a study book for the age group nine to eleven. Main purpose of the study 

book is to compensate for the lack, but nothing equivalent exist in Icelandic and assist 

students with a greater understanding of dance studies as well as promoting their 

independence in focus, thought and creativity.  

The material covered in the study book should deepen the dance program and foster a 

stronger foundation in the skills of students. The book is written with a view to enhancing the 

students and promote their empowerment, so that learners extend their learning, to grow and 

develop in preparation for the higher grades ages twelve to fifteen, in education in dance. 
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Formáli 
Lokaverkefni þetta til meistaragráðu í listkennslu á sérsviðinu dans er tvískipt. Annars vegar 

er um að ræða námsefni fyrir níu til ellefu ára nemendur á listdansbraut, sem unnið er út frá 

áherslum aðalnámskrár listdansskóla 2006 í fyrsta áfanga á grunnskólastigi. Hins vegar er 

fræðileg ritgerð, þar sem fjallað er um hugmyndafræði og kenningar, sem liggja til 

grundvallar þeim áherslum, sem er að finna í námsefninu. Verkefnið er metið til 20 eininga 

og var unnið á vorönn 2012.  

Ég vil koma á framfæri þökkum til leiðbeinanda míns, Aldísar Yngvadóttur, fyrir faglega 

ráðgjöf og gagnlegar ábendingar við gerð verkefnisins. Einnig vil ég þakka kennaranum 

mínum, Ásthildi Björgu Jónsdóttur, lektor við listkennsludeild LHÍ, fyrir að auka skilning 

minn á grunnstoðum menntunar og skapandi hugsun. Þar að auki við ég þakka Kristínu 

Bjarnadóttur, málfræðingi fyrir yfirlestur verkefnisins. Sérstakar þakkir vil ég færa Nílsínu 

Larsen Einarsdóttur, sem hefur starfað með ungu fólki í félagstörfum síðastliðinn áratug fyrir 

hvatningu, stuðning og góðar ráðleggingar. Einnig vil ég færa fjölskyldu minni og maka 

þakkir fyrir ómælda þolinmæði og stuðning.  

Kærar þakkir færi ég listdansnemendum mínum á aldrinum níu til ellefu ára fyrir hversu 

vel þeir tóku spurningum mínum. Viðhorf þeirra og áhugi á verkefninu hefur verið mér 

ómæld ánægja. 
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Inngangur 

Mitt helsta áhugamál er dans og ég hef starfað sem danskennari í tuttugu og sjö ár. Sem 

ferðalangur og Íslendingur búsettur erlendis hef ég verið þeirra ánægju aðnjótandi að kenna 

þúsundum barna, unglinga og fullorðinna. Það sem stendur upp úr er færni ungra nemenda til 

þess að tileinka sér nýjungar, og það að afla sér þekkingar, er þeim eðlislægt.  

Það er helst í Bandaríkjunum, á Bretlandi, í Rússlandi og á Íslandi sem að ég hef upplifað 

að íhugun og forvitni eru það sem er helst áberandi meðal níu til ellefu ára nemenda ef til vill 

ekki eins áberandi í Japan en samfélagið þar, ber með sér hina mestu virðingu fyrir kennurum 

í víðri veröld. Þar af leiðandi eru nemendur ekki eins spurulir, þó að þeir séu örugglega jafn 

íhugandi og forvitnir gagnvart listdansnámi sínu, eins og nemendur í öðrum löndum. 

Allsstaðar þar sem ég hef starfað sem listdanskennari, er skortur á upplýsingum fyrir 

nemendur um listdansnámið þeirra, um stigin sem þau læra og haldbærar upplýsingar um 

námið í heild sinni, fyrir hvern og einn listdansskóla fyrir sig. Nema kannski í Pétursborg, í 

Rússlandi í Vaganova Ballett Akademíunni eða í Royal Ballett skólanum í London, þar sem 

nemendur stunda listdans auk bóklegs náms og búa jafnframt á heimavist. Þeir stunda bóklegt 

nám í frönsku, þar sem þeir læra orðaforða balletts, í leiklist, þar sem þeir læra tjáningu, 

túlkun og látbragð. Þeir læra um listir, danslistasögu, landafræði, stunda einnig nám um 

líkamsbyggingu og vísindi líkamans.  

Þó nokkuð er til af bókum um ballett og listdansnám, fyrir unga nemendur erlendis. 

Hérlendis er aðeins ein bók til um klassískan ballett (eftir erlendan höfund sem hefur verið 

þýdd yfir á íslensku) fyrir nemendur sem eru að hefja nám í listdansi. Þar er innihaldið 

fjölbreytt en almennt. Nauðsynlegt er fyrir nemendur að geta nálgast upplýsingar og fræðslu, 

sem stuðlar að betri árangri í náminu og gerir þá meðvitaða um getu sína og er um leið 

hvatning til enn frekari afreka í framtíðinni.  

Í ljósi þessa veruleika kviknaði hugmyndin að gerð námsbókar fyrir byrjendur í grunnámi í 

listdansi. Aðalmarkmið námsefnisins, sem fjallað er um í þessari ritgerð, er að bæta úr brýnni 

þörf fyrir fræðsluefni um listdans fyrir nemendur á grunnskólastigi, ásamt því að efla 

þekkingu, kunnáttu og skilning nemenda í listdansnámi, þannig að þeir geti lært á sjálfstæðan 

og skapandi hátt.  

Ég hef samið námsbók fyrir aldurshópinn níu til ellefu ára. Stefnt er að því að námsbókin 

verði gefin út og notuð af nemendum í listdansskólum, sem viðurkenndir eru af mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu á Íslandi. Námsbókin er skrifuð með það fyrir augum að styrkja 

nemendur og stuðla að sjálfsþekkingu þeirra og einnig til þess að dýpka allt listdansnám og 
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auka fagmennsku kennara og færni nemenda. Ætlunin er einnig að stuðla að lýðræðisþjálfun, 

sem og sjálfstæði nemenda í rýni, hugsun, sköpun og efla listfræði- og tæknilega skapandi 

nálgun. Markmið með efninu er einnig að stuðla að því, að skilningur nemenda á eigin 

lærdómi og sköpun vaxi og dafni í undirbúningsnámi fyrir áframhaldandi stig í listdansi, á 

aldursbilinu tólf til fimmtán ára. Listdanskennsla í grunnnámi fer mest fram inni í danssal, þar 

sem nemendur æfa líkamlega hreyfingu, stöður og tækni. Í námsefni þessa verkefnis er leitast 

við að draga fram möguleika, fyrir nemendur í listdansnámi, til þess að tileinka sér sjálfstæði 

og öguð vinnubrögð í upplifun sinni á verklegum lærdómi.  

Gengið er út frá því, að listdanskennarar sem leiðbeina nemendum, hafi þekkingu á því 

hvernig börn læra þann stíganda sem aðalnámskráin segir til um frá stigi eitt að stigi þrjú. 

Fjölbreyttir kennsluhættir veita nemendum enn frekari skilning á námsefninu, því öll lærum 

við á mismunandi vegu. Í efnistökum námsbókarinnar leita ég fanga meðal sérfræðinga í 

listdanskennslu en áherslurnar byggjast þó ekki síst á margra ára reynslu minni af 

listdanskennslu. Það má því segja að ég styðjist að miklu leyti við eigin starfskenningu, sem 

birtist m.a. í fræðilegum hluta þessa verkefnis. Því mætti líta á hann sem eins konar vísi að 

kennsluleiðbeiningum með námsbókinni ef útgáfa hennar verður að veruleika. Með 

starfskenningu, er átt við að kennarinn hugsi um eigið nám og þroska, til jafns við nemendur 

sína, þannig að það verði samhengi þar á milli eins og sálfræðingurinn Jerome Seymour 

Bruner lagði áherslu á (Snowman, McCown, og Biehler, 2009, bls. 325).    

1. Bakgrunnur og aðalnámskrá listdansskóla 

Í þessum kafla er fjallað um þær áherslur, sem finna má í aðalnámskrá listdansskóla, einkum 

áfanga, stundafjölda og lokamarkmið grunnnáms í listdansi. Aðalnámskrá listdansskóla fyrir 

grunnám og framhaldsnám var gefin út af menntamálaráðuneytinu árið 2006. Námskrárnar 

voru gefnar út í tveimur hlutum, fyrst fyrir grunnskóla og síðar fyrir framhaldsskólastig. 

Aðalnámskrá fyrir grunnskólastigið lýsir í meginatriðum náminu í listdansi að 

framhaldsskólastigi. Þar eru tilgreind lokamarkmið og áfangamarkmið. 

Grunnnámi í listdansi er skipt í tvo áfanga eða sjö stig, þar sem fyrsti áfangi samanstendur 

af þremur stigum og annar áfangi af fjórum stigum. Inntökupróf eru þreytt fyrir inngöngu í 

listdansnámið þar sem þættir eins og líkamlegt stöðumat, samhæfing hreyfinga, færni, 

skynjun tónlistar og dansgleði nemenda eru skoðaðir og metnir af kennurum listdansskóla. 

Gert er ráð fyrir að nemendur hefji nám við níu ára aldur en í sérstökum tilfellum kemur til 

greina, að nemandi geti hafið nám fyrr ef líkamleg geta og færni er til staðar. Klassískur 

ballett er meginundirstaðan í listdansnámi. Auk þess eru sett fram ýmis markmið náms í 

      8 



táskótækni, nútímalistdansi, spuna, dansverkum, þjóðdönsum og djassdansi (Aðalnámsskrá 

listdansskóla, grunnnám, 2006, bls. 5). Fjórir listdansskólar á Íslandi eru viðurkenndir af 

mennta- og menningarmálaráðuneytinu: Bryn Ballett Akademían, Danslistarskóli JSB, 

Klassíski Listdansskólinn og Listdansskóli Íslands. Einstakir skólar hafa sín sérkenni og sínar 

eigin útfærslur á tilhögun kennslu í einstökum áföngum. Allir listdansskólar eiga að fara eftir 

viðmiðunarstundaskrá um lágmarksfjölda kennslustunda í listdansi vikulega, til þess að ná 

markmiðum aðalnámskrár í listdansi. Aðalnámskráin hefur einkum það hlutverk að samræma 

helstu þætti listdansnáms milli skóla og innan einstakra skóla og mynda eðlilega stígandi í 

náminu. Aðalnámskrá er einnig til upplýsingar fyrir nemendur, foreldra/forráðamenn, 

sveitastjórnir og skólastofnanir. Við lok grunnáms í listdansi eiga nemendur að hafa öðlast 

tæknilega færni og listræna kunnáttu til þess að hljóta inngöngu í viðurkenndan listdansskóla 

á framhaldsskólastigi (Aðalnámsskrá listdansskóla, grunnnám, 2006, bls. 2). 

1.1 Áfangar 

Í fyrsta áfanga eru þrjú stig og eru nemendur á aldrinum níu til ellefu ára. Í áfanganum er 

kenndur klassískur ballet sem er meginundirstaða í listdansnámi, þar er lögð áhersla á að 

þjálfa upp sterkan klassískan grunn nemenda. Í ballettnámi er fagurfræði listgreinarinnar 

fastmótuð og ákveðnar reglur eru um útfærslu hreyfinga. Menntun kvendansara byggist 

einnig á táskóvinnu þar sem léttleiki, sveigjanleiki, kraftur og tjáning eru grundvallaratriði. 

Karlkynsdansarar hljóta frekari þjálfun í snúningum og hoppum. Dansverk (e. repertoire) 

er einnig hluti af námi fyrir efri stig grunnnámsins, þar læra nemendur dansa úr þekktum 

dansverkum. Viðurkenndir listdansskólar geta einnig útfært annað í sínum námskrám, 

námsefni sem þeir vilja leggja áherslu á, t.d. breytileg verkefni. Með breytilegum verkefnum 

er átt við t.d. spuna, þar sem sköpun nemenda er í fyrirrúmi og samvinna er efld, eða 

nútímadans sem býður upp á meðvitaðri vitund dansarans um líkama sinn, í tengslum við 

upphaf og endi hreyfinga. Einnig geta skólar kennt þjóðdansa (karakterdansa) þar sem 

samvinna og tjáning í dönsum er mikilvæg, eða annað sem skólar vilja leggja áherslu á, t.d. 

djassdans þar sem snerpa og kraftur eykur meðvitund dansarans (Aðalnámsskrá listdansskóla, 

grunnnám, 2006, bls. 5). 

Táskór eru kynntir frá ellefu ára aldri í klassískum ballett. Í öðrum áfanga eru fjögur stig 

og eru nemendur á aldrinum tólf til fimmtán ára. Þar er kenndur klassískur ballett, táskór, 

dansverk, þjóðdansar og karakterdansar, nútímalistdans og djassdans. Nemendur fá kynningu 

í listdanssögu í dansverkstímum. Í töflunni hér á eftir má sjá æskilegan stundafjölda fyrir 

hverja grein fyrir sig í mínútum talið (Aðalnámsskrá listdansskóla, grunnnám, 2006, bls. 6). 
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Stundaskrá til viðmiðunar samkvæmt aðalnámskrá listdansskóla  

Grunnnám í listdansi 

 1. stig 2. stig 3. stig 4. stig  5. stig  6. stig  7. stig 

Klassískur 

ballett 
2x60 og 1x75 3x60 2x90 og 2x60 4x90 4x90 5x90 5x90 og 1x60

Táskótækni    2x30 3x30   

Táskótækni/ 

Dansverk  
     1x90 1x90 

Nútímadans      1x60 2x60 

Djassdans      1x60 1x60 

Breytileg 

verkefni * 
 1x60 1x60 1x60 1x60 1x60 1x60 

 

Listdansskólar setja upp nemendasýningar árlega og er reynsla nemenda á sviði einnig 

mikilvæg í því að byggja upp öryggi og færni þeirra.   

1. 2 Markmið og lokamarkmið 

Hérna er fjallað um listdansnámið í heild sinni og hvers ætlast er til af nemendum til að þeir 

ljúki grunnámi í listdansi. 

Í aðalnámskrá grunnnáms í listdansi eru sett fram lokamarkmið. 

Einnig eru sett fram áfangamarkmið ásamt lýsingu á námi í 

klassískum ballett, táskótækni, dansverkum, þjóðdönsum, 

karakterdönsum, nútímalistdansi og djassdansi. Auk þess koma fram í 

viðauka efnisatriði í kennslu á öllum stigum í hverjum námsþætti. 

Lokamarkmið lýsa þekkingu og færni sem nemendur eiga að hafa 

tileinkað sér að loknu grunnnámi í listdansi og gefa þannig 

heildarmynd af því sem að er stefnt í námi og kennslu. Námið skiptist 

eins og áður segir í tvo áfanga og lýsa áfangamarkmiðin námskröfum 

og megininntaki náms í hvorum þeirra. (Aðalnámsskrá listdansskóla, 

grunnnám, 2006, bls. 9) 

 

Við lok grunnnáms í listdansnámi eiga nemendur að hafa öðlast listræna kunnáttu og 

tæknilega færni til þess að fá inngöngu í listdansbrautir framhaldsskóla hér á landi og 
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erlendis. Lokamarkmið grunnnáms í listdansi eru eftirfarandi (sjá Aðalnámskrá listdansskóla: 

grunnnám 2006, bls. 9–10). 

 

Nemandi: 

− geti samhæft danshreyfingar við mismunandi tónlist  

− þekki líkamsstöðu sína og geti beitt henni samkvæmt reglum listdansins 

− hafi þróað með sér liðleika, styrk og jafnvægi 

− hafi tileinkað sér öguð vinnubrögð, ábyrgð, sjálfsaga og sjálfstæði  

− þekki helstu grunnheiti og hugtök listdansins og geti beitt þeim við útfærslu dansa 

− geri sér grein fyrir rýmisnotkun og hugtökum tengdum mismunandi áttum 

− geti spunnið út frá fyrir fram gefnum verkefnum og hafi þor til að tjá sig í hinu 

skapandi ferli 

− hafi náð að þróa með sér öryggi jafnt í kennslustundum sem og á leiksviði 

− hafi góða líkamsstjórn og geti einangrað einstaka líkamshluta í dansi 

− hafi lært mismunandi takttegundir og kynnst ýmsum blæbrigðum tónlistar 

− hafi kynnst mismunandi tjáningarformum og dansstílum 

− hafi kynnst tón-, mynd- og leikrænum þáttum í listdansi 

− hafi kynnst sögu listdansins í tengslum við kennslu í dansverkum (e. repertoire) 

− hafi kynnst þjóðlegri, íslenskri dansmenningu og dansmenningu annarra þjóða 

− geti unnið með öðrum og tekið tillit til annarra í hópvinnu 

− hafi grunnatriði í nútímadanstækni á valdi sínu 

 

Áfangamarkmið fyrir fyrsta áfanga (aldursbilið níu til ellefu ára) leitast við að nemandi læri 

um rétta stöðu líkamans og helstu grundvallaratriði í ballett. Hafi einnig þekkingu á helstu 

hugtökum og heitum í ballett. Nemandi þarf að hafa tilfinningu fyrir dansáttum og rými og 

þróa með sér hreyfiskyn. Hreyfileikir og spuni eru notaðir í kennslustundum og 

undirstöðuþættir í spuna (Aðalnámskrá listdansskóla, grunnnám, 2006, bls.10 og 16). Í 

námsbókinni sem ég hef samið, koma fram undirstöðuáherslur listdansnáms í fyrsta áfanga. 

Bókinni er ætlað að veita níu til ellefu ára nemendum stuðning við að ná ofangreindum 

áfangamarkmiðum og vera þeim haldreipi í undirbúningi fyrir frekara nám í listdansi. 

 

Auk líkamlegrar þjálfunar örvar dansnám skapandi hugsun sem snertir 

marga þætti í lífi nemandans svo sem tengsl við tónlist, myndlist og 
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leiklist. Dansnám er mikilvægur þáttur í að skapa almennt listlæsi. 

(Aðalnámsskrá listdansskóla, grunnnám, 2006, bls. 2) 

 

Námið er einungis verklegt, ekki fylgja neinar tilvísanir eða upplýsingar í aðalnámskrá 

listdansskóla, um hvernig hægt sé að ná enn betur til barna og ungmenna með að skapa 

almennt listlæsi. Fyrir utan val á breytilegum áföngum er ekki fjallað um að viðurkenndir 

listdansskólar gætu t.d. að útbúið námsefni fyrir nemendur til þess að styðjast við. Mér þykir 

mikilvægt að nemandi þjálfi sjálfstæða hugsun í listlæsi.  

Í aðalnámskrá gunnnáms í listdansi segir að í náminu sé lögð áhersla á að þjálfa upp 

sterkan klassískan grunn nemenda. Þar segir einnig að á fyrstu stigum ballettnáms sé 

sýnikennsla allsráðandi (Menntamálaráðuneyti, 2006, bls. 5). Þessu er ég ekki sammála, 

sýnikennsla þar sem nemandinn einungis hermir eftir eða afritar hreyfingar kennarans, styður 

ekki við sjálfstæða hugsun nemandans. Hann veit þá ekki af hverju hann gerir hreyfinguna né 

til hvers, þar af leiðandi öðlast nemandinn ekki næga þekkingu til þess að byggja á, þegar 

hann fer á efri stig, þ.e. fjögur til sjö. Sýnikennsla er stjórnunarstíll, samanber Mosston og 

Ashworth (1994) í bók þeirra The Spectrum of Teching Styles, þar sem kennarinn er 

allsráðandi. Nemandi þarfnast fleiri aðferða til þess að leysa úr viðfangsefnum eins og fram 

kemur í kafla 3.3 sem kallast kennsluaðferðir í listdansi.   

Námsbókin er hugsuð sem kennslubók fyrir byrjandann, til þess að veita nemandanum 

betri innsýn í listdansnámið sitt, hún styður samvinnu við aðra nemendur, listlæsi, skapandi 

hugsun, sjálfstæði og gerir námið markvissara fyrir nemendur á aldrinum níu til ellefu ára. 

Nemendur leysa verkefni og svara spurningum um ýmslegt sem viðkemur listdansnáminu út 

frá námsbókinni, í eigin stílabók. Þeir stunda jafningjamat, sjálfsmat og vinna á mismunandi 

stigum. 

Í næsta kafla er fjallað um kennslufræði og kennslukerfi klassíska ballettsins og starfshætti 

og kennsluaðferðir í listdansi. 

2. Kennslufræði  

Í aðalnámskrá listdansskóla er stuðst við hið rússneska Vaganovakennslukerfi, í klassískum 

listdansi (ballett). Þar kemur einnig fram að heimilt er að kenna eftir kerfi frá öðrum 

alþjóðlega viðurkenndum aðila, t.d. Royal Academy of Dance í Bretlandi, svo fremi sem 

markmið listdansnámsins eru uppfyllt samkvæmt aðalnámskrá. Kjósi listdansskólar að veita 

kennslu í þjóðdönsum og karakterdansi er einnig hægt að styðjast við þessi tvö kerfi. Í 

aðalnámskrá framhaldsskóla kemur fram að í nútímalistdansi er stuðst við annað hvort 
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Limón, Horton, Cunningham eða Graham tækni. Í djassdansi er stuðst við djassdanstækni 

sem má rekja til Gus Giordano, Luigi og Matt Mattox sem eru upphafsmenn djassdans í 

Bandaríkjunum.  

Í Aðalnámskrá listdansskóla, grunnnám er ekki tekið fram við hvaða viðurkennda tækni er 

stuðst við í kennslu í karakter-, djass-, eða nútímalistdansi fyrir efri stig grunnnámsins (sjá 

bls. 5–6). Á bls. 24 í Aðalnámskrá listdansskóla, grunnám 2006 er minnst á efnisatriði í 

kennslu í þjóðdönsum fyrir fyrstu þrjú stigin, sem eru almenn fyrir utan annað stigið, þar sem 

segir til um íslenska vikivaka, Jota, Tarantella og branledansa. Á þriðja stigi eru íslenskir, 

norrænir, enskir, skoskir, rússneskir og Balkan dansar kenndir.  

Í grunnatriðum eru ungversk og pólsk spor dregin saman í eitt (mættu vera flokkuð saman 

eftir uppruna sínum eins og viðurkennd kerfi gera ráð fyrir) og erfiðari spor eins og pas de 

basque og cabriole eru talin sem grunnatriði fyrir níu til tíu ára nemendur. Fyrrnefnda 

hreyfingin er aðeins kennd í hlutum og það a terre (á gólfinu, bæði fram og tilbaka) eftir 

rússneska kennslukerfinu þangað til seint á öðru ári (sjá Kostrovitskaya, 2004, bls. 101 og 

Kostrovitskaya og Pisarev, 1995, bls. 285). Þannig að pas de basque ætti að vera skráð sem 

pas de basque a terre í grunnatriðum í kennslu á þjóðdönsum (karakterdönsum). Einnig ætti 

cabriole ekki að vera nefnt í grunnatriðum. Því þetta hopp er eitt af erfiðustu sporunum í 

klassískum ballett, það krefst framþróunar í hoppi, bak dansarans þarf að vera sterkt og 

fjaðurmagnað stökk þarf einnig til (Kostrovitskaya og Pisarev, 1995, bls. 329). Samkvæmt 

rússneska kennslukerfinu ætti þessi hreyfing einungis að vera undirbúin og hlutuð niður á efri 

stigum grunnámsins. Í efri stigum grunnnámsins mætti einnig taka fram í aðalnámskrá hvaða 

tækni er notuð sem undirstaða í kennslu á nútímalistdansi fyrir efri stig í grunnnámi. 

Vaganovakerfinu er lýst í bókinni 100 Lessons in Classical Ballet. The Eight-year 

Program of Leningrad´s Vaganova Choreographic School eftir Veru S. Kostrovitskaya 

(2004). Aðalnámskráin styðst við kennsluefni úr þeirri bók fyrir hvert stig. Nauðsynlegt er að 

nemendur læri undirstöðuatriði ballettsins og þann franska orðaforða sem fylgir klassískum 

ballett en franska er notuð um allann heim í kennslu á klassískum ballett. 

Nemendur á grunnskólastigi listdansbrautar hafa ekki úr miklu íslensku námsefni að velja, 

til þess að styðjast við í listdansnámi sínu. Aðeins ein ballettbók hefur verið notuð til þess að 

útskýra klassískt ballettnám, bókin Ballett fyrstu árin, eftir Darcey Bussell, þýdd af Þóru 

Sigríði Ingólfsdóttur (1994). Bókin er fjölbreytt og mjög fræðandi um allt á milli himins og 

jarðar, sem viðkemur listdansnámi. Bókin byggir ekki á Vaganova kennslukerfinu heldur 

breska kennslukerfinu, sem notast er við í þremur viðurkennndum listdansskólum í Bretlandi 

(Bussell, 1994, bls. 60). Bresku kennslukerfin eru Royal Academy of dance (RAD) og 
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Imperial Society of Teachers of Dance (ISTD). Þessir skólar kenna einnig undir áhrifum frá 

Balanchine, sem er bandarískt. Sumar stöður, hreyfingar og spor klassíska ballettsins frá 

Bretlandi og Bandaríkjunum eru ekki eins og í Vaganova tækninni. Hvergi er minnst á 

Vaganovu í umræddri bók en brautryðjendur frá rússneska skólanum koma þó aðeins við 

sögu, t.d. Marius Petipa, Bronislava Nijinska og Maikhail Fokine, þau fá umfjöllun sem 

danshöfundar og ýmis rússnesk tónskáld, ásamt öðrum frægum tónskáldum, eru nefnd í 

upplýsingum um balletta.   

Eins og fram hefur komið er markmiðið með gerð þess námsefnis sem hér er fjallað um, 

að bæta úr brýnni þörf fyrir hentugt námsefni fyrir nemendur í grunnnámi í listdansi á íslandi. 

Rússneska kennslukerfið og kenningar þess, byggja á sveigjanleika og styrk líkamans. 

Æfingarnar eru gerðar til þess að fyrirbyggja meiðsli og undirstrika styrk vöðvanna og 

teygjanleika. Einnig byggja fræðin á aga og athygli á smáatriðum tækni og hreyfinga. Tekið 

er fram í flestum fræðum, sem eiga uppruna sinn á Rússlandi og frá Vaganova Ballett 

akademíunni, að æfingarnar og hreyfingarnar sem settar eru fram, á ekki að afrita í blindni, 

þar sem nemandi hermi einungis eftir hreyfingum listdanskennara. Nemendur þurfa að vita af 

hverju og hvernig hver hreyfing er gerð, til þess að geta haft fullkomna stjórn á „hljóðfæri“ 

sínu, líkamanum eins og t.d. Terekova, Selutsky og Osipensko listdanskennarar fjalla um í 

bókinni Vaganova Today eftir Catherine E. Pawlick (2011). Það þarf þroskaðan dansara til 

þess að verða fullnuma í að gera ýmsar samsettar æfingar og búa til úr þeim hreyfingar sem 

að sýna smáatriði og rétta tækni fræðanna.  

Hér á eftir verður sjónum beint að því hvernig Vaganovakerfið varð til, þar sem það liggur 

til grundvallar því námsefni, sem samið hefur verið og þessi ritgerð á að vera fræðilegur 

rökstuðningur fyrir. Ekki verður fjallað frekar um Royal Academy of Dance kerfið sem nefnt 

hefur verið hér að framan. 

2.1 Áhrif Vaganovu 

Agrippina Jakovlevna Vaganova (1879–1951) var brautryðjandi og samdi kennslukerfi fyrir 

klassískan ballett í Leníngrad á sínum tíma. Bókin hennar, Basic Principles of Classical 

Ballet, Russian Ballet Technique, kom fyrst út árið 1946. Kerfið hennar er notað víða um 

heim en, aðallega í Rússlandi, þar sem allir ballettskólar landsins reyna að samræma 

stígandina á öllum stigum námsins eftir hennar viðurkenndu fræðum.  

Vaganova var upphaflega ballettdansari en náði því síðar á ferlinum að verða ballerína 

(sólóisti). Henni fannst kennslukerfið, sem hún lærði eftir, ekki veita sér næga þekkingu og 

leikni til þess að verða fjölhæfur ballettdansari. Í endurminningum hennar, sem aðeins hafa 
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verið gefnar út á rússnesku, kemur fram að hún einsetti sér að búa til kerfi þar sem nemendur 

lærðu hugmynda- og kennslufræðina (þ. e. „pedagógíuna“) á bak við hverja hreyfingu og til 

hvers hver hreyfing var gerð. Með hverri hreyfingu sem nemandanum tókst að fullkomna 

tæknilega, kom kunnáttan til þess að gera erfiðari og viðameiri balletthreyfingar (Vaganova, 

1969, bls. 11). Kerfið undirbýr nemendur í að dansa hvaða klassískan ballett sem til er. 

Kerfið er heimsþekkt og viðurkennt sem besta og viðamesta kennslukerfi í heiminum. Það 

sýnir sig sjálft, að hver einn og einasti nemandi, sem útskrifast úr Vaganova Ballett 

Akademíunni mun öðlast þann heiður að starfa og dansa með hinum frægustu 

ballettdansflokkum í heimi (Pawlick, 2011, bls. 3). Í upphafi bar Vaganova saman fræðilega, 

tvö kennslukerfi, sem áttu uppruna sinn að rekja til Franska og Ítalska skólans. Frá franska 

skólanum voru brautryðjenda-listdanskennararnir Nicholas Gustavovich Legat  og Pavel 

Gerdt (Kirstein, 1975, bls. 49). Upphaflega lærði Vaganova listdans hjá þeim og fleirum 

þegar að hún stundaði listdansnám í Leníngrad.  

Vaganova þekkti einnig hinn ítalska Enrico Checchetti sem var líka brautryðjandi í 

listdanskennslu og starfaði í Rússlandi. Rússneska kennslukerfið sem þegar var til á 

tuttugasta áratugnum, átti rætur sínar að rekja til kennslufræða Marius Petipa, Christian 

Johansson, Mikhail Obukhov og síðar frá Ekaterinu Preobrazhenskaya, og Nicholas 

Gustavovich Legat, sem höfðu áhrif á Vladimir Ponomarev og Vaganovu (Albert, 2001, bls. 

37). Út frá þessari hugmyndafræði og áðurnefndum tveimur kerfum franska og ítalska 

skólans, sem voru við lýði í listdanskennslu á þessum tíma, hóf Vaganova að leggja drög að 

kennslubók, þar sem þessi kennslufræði voru sett saman í eina heild. Afraksturinn var bók 

hennar Basic Principles of Classical Ballet, Russian Ballet Technique sem kom fyrst út árið 

1946 og er enn þann dag í dag notuð í Rússlandi og víða um heim.  

Síðar hefur einn nemandi Vaganovu, Vera S. Kostovitskaya, úrfært kenningar hennar á 

stöðum og hreyfingum í stærra samhengi fyrir listdanskennslu á átta stigum, sem á að kenna 

nemendum á átta ára tímabili (Kostrovitskaya, 2004, bls. 7). Bókin 100 Lessons in Classical 

Ballett sem Aðalnámskrá listdanssskóla, grunnnám (2006) styðst við, hefst á fyrsta stigi þar 

sem nemendur eru níu til tíu ára að aldri.  

Önnur bók School of Classical Dance sem er notuð af öllum ríkis-, listdansskólum í 

Rússlandi veitir listdanskennurum enn betri innsýn í Vaganova kennslukerfið. Helmingur 

bókarinnar var upphaflega skrifaður af Alexei Pisarev en við fráfall hans tók Vera S. 

Kostrovitskaya við og lauk við frágang hennar. Pisarev lærði listdans í Vaganova Ballett 

Akademíunni og starfaði sem listdanskennari þar í fjölda ára eins og Kostrovitskaya. Bókin 

hlutar niður hreyfingar og stöður í flokka, nokkurs konar stafróf eins og ég hef gert í minni 
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námsbók, sem auðveldar kennurum að kenna hugtökin og nemendum að læra og muna þau. 

Flokkun eins og grundvallarundirstöðuatriði, battements, rond de jambe, port de bras og svo 

framvegis.  

Í aðalnámskrá listdansskóla fyrir grunnnám eru hreyfingarnar og stöður almennar og þar 

af leiðandi ekki auðvelt fyrir nemendur að læra stígandann sem verður flóknari og erfiðari á 

hærri stigum námsins. Bókin kom til því að Kostrovitskaya vissi að Vaganova hafði hug á að 

gera aðra bók áður en hún lést, þar sem hreyfingar og stöður væru útskýrðar enn betur fyrir 

listdanskennurum og þannig væri um leið hægt að leiðir fyrir nemendur og, auðga skilning og 

þekkingu á hinu viðamikla námsefni (Kostrovitskaya og Pisarev, 1995, bls. 19). School of 

Classical Dance útskýrir t.d. stígandann í náminu, upplýsingar um rytmatík í undirleik og 

hvaða æfingar eru undirbúningur fyrir flóknari samsetningar hreyfinga klassíska ballettsins.  

 

Í næsta kafla er fjallað um mikilvægi fjölbreytni í kennslu, að listdanskennari kunni skil á og 

geti beitt ólíkum og margvíslegum kennsluaðferðum við listdanskennslu. 

2. 2 Starfshættir og aðferðir 

Kennarinn verður að hafa hugann frjálsan, þannig getur hann fylgst með hugarhræringum og 

vitsmunalegum viðbrögðum nemendanna (Dewey, 2000, bls. 322). Sem kennarar notum við 

oftast ólíkar aðferðir á mismunandi skólastigum. Sumir kennarar ögra á jákvæðan hátt, aðrir 

eru færir í leikrænum tilþrifum, tjáningarfullir miðlarar með eldheita ástríðu í 

reynslupokanum sínum. Það eru ekki allir kennarar leikrænir, en eru kannski þenkjandi 

hugsuðir eða með auðugt ímyndunarafl sem gæti verið kveikjan að áhuga nemenda á 

viðkomandi námsefni. Málið er að komast þangað sem reynslan flytur okkur. Þá verðum við 

miðlarar sem vitum hvað virkar og virkar ekki fyrir okkur.  

 

Legat var frægur rússneskur ballettkennari sem lést árið 1937. Hann starfaði í um árabil í 

Leníngrad, kenndi Vaganovu þegar að hún var listdansnemandi og naut mikillar hylli sem 

kennari klassískrar listdanstækni. 

 

Nicholas Gustavovich Legat  skráði sjálfur nálgun sína í 

listdanskennslu; ég opnaði innsæi mitt, getu mína til að kafa í 

einstaklingseinkenni dansaranna ... ég sá mun á getu þeirra. Ég 

ímyndaði mér nákvæmlega í hvaða stellingum, hópum og 

samsetningum ég gæti sýnt hvern og einn í sinni bestu mynd, 
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treystandi þeim fyrir sínum eigin eiginleika. Ég sóttist eftir að lýsa og 

undirstrika kosti þeirra og leyna göllum þeirra. Í þessu liggur 

leyndarmál velgengni minnar sem ballettmeistari. Ég var einfaldlega 

rannsakandi fyrir frábæra einstaklingsmiðun. (Pawlick, 2011, bls. 23). 

(þýð. B. E.)   

 

Legat talar um hvað hann vildi draga fram hjá nemendum sínum en hver eru markmið 

kennarans í listdansi?  

 

Í bók sinni Hugsun og menntun (2000) segir John Dewey að kennarinn þurfi að búa yfir 

ríkulegri þekkingu, hann þurfi að hafa tæknilega og faglega þekkingu. Eins og t.d.: 

  

• að nálgast nemendur af áhuga og forvitni  

• að þekkja viðfangsefnið vel sem hann eða hún kennir  

• að vera eldhugi  

• að geta leiðbeint og kennt  

• að vera fær í samskiptum við nemendur sína 

• að geta haldið uppi jákvæðum aga og um leið geta losað um spennu með kátínu.  

 

Allt hefur þetta með persónuleika, fas og framkomu að gera. Höfum við sem kennarar, næga 

sjálfsþekkingu til þess að geta horfst í augu við hvern sem er? Erum við nógu hagsýn til þess 

að útbúa okkar eigin kennsluáætlun og nógu skipulögð til þess að fara eftir henni? Hvað hafa 

nemendur fram að færa sem tengist efninu? (Dewey, 2000, bls. 324). Reynslan hjálpar til við 

allt þetta, allt verður auðveldara og við finnum það sem virkar fyrir okkur. Vandinn er að 

festast ekki í sama farinu og að vera tilbúin að finna nýjar leiðir til að vinna með og kenna 

nýjum kynslóðum. 

 

Fagþekking í kennslu byggist á undirbúningi kennarans og felur meðal annars í sér: 

• að vera með tilbúna áætlun og kennsluaðferð 

• að trúa á viðfangsefni sitt hverju sinni  

• að virkja eigin áhuga á efninu og vera fróður um það 

• að miðla einhverju sem er áhugavert og markvisst valið með frásagnarhæfni  

• að vinna með eigin aðlögunarhæfni og ná augnsambandi við nemendur 
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• að vera sveigjanlegur og hæfur til þess að kenna viðfangsefnið 

• að bera virðingu fyrir viðfangsefninu og nemendunum sjálfum (Dewey, 2000, bls. 

323).  

  

Góður kennari vinnur af fagmennsku, er skilningsríkur og skapandi og hlustar einnig á 

nemendur. Hann er ekki einráður heldur býr til samneyti með hjálp verkefna, hvort sem það 

er verklegt nám eða bóklegt. Hann eflir næmni nemenda fyrir aðstæðum, t.d. umhverfi/rými, 

tilfinningu og jákvæðum metnaði. Kennarinn þarf að hafa aga, stjórna/leiða tímann (Dewey, 

2000, bls. 321). Hann þarf að vera fyrirmynd nemenda sinna og hlúa að samræðuleikni sem 

stuðlar að víðsýni, samlyndi og einnig umhyggju. Hann skapar þægilegt andrúmsloft og 

góðan vinnuanda með þolinmæði og umburðarlyndi í farteskinu (Pawlick, 2011, bls. 143). 

Hlutverkavitund hefur áhrif á hvernig fagvitund þróast. Til þess að móta hana þarf kennari 

að skoða starfshæfni sína, einnig félags- og menningarlega tengdar væntingar í eigin kennslu. 

Það er í rauninni einungis hægt að skapa sameiginlega reynslu í hreyfingu, á þessum stutta 

tíma í viku hverri, sem hver nemandi stundar dansnám. Heimspekingurinn og sálfræðingurinn 

Jean Piaget trúði því að börn þroskuðust hraðar með því að vera í samskiptum við börn á 

sama aldri, en að eiga samskipti við fullorðna (Snowman, McCown og Biehler, 2009, bls. 

49). Með því að skapa dansverk saman og vinna saman í verklegum æfingum, þá er hægt að 

rækta og þroska dómgreind nemenda, með því að höfða til skynsemi og samlyndis.  

Hvernig kennum við nemendum rannsókn á möguleikum sínum og sjálfstæðari hugsun á 

krefjandi hátt þannig að við þroskum og styrkjum hópinn, en um leið einnig einstaklinginn? 

Ef kennari beinir spurningum til nemenda, geta þeir dregið ályktanir út frá núverandi 

þekkingu. Hann þarf einnig að veita þeim tækifæri til þess að spyrja. Þannig geta nemendur 

tamið sér góðar námsvenjur og orðið námsfúsari (Dewey, 2000, bls. 312).  

 

Að hugsa er að rannsaka, grennslast fyrir, kanna, velta fyrir sér, kafa 

til botns í eða grafast fyrir um, í þeim tilgangi að komast að einhverju 

nýju eða til að sjá það sem þegar er vitað í öðru ljósi. Í stuttu máli það 

er að spyrja. (Dewey, 2000, bls. 312) 

 

Kennari þarf að velja spurningar sínar af kostgæfni og vera meðvitaður um markmiðið með 

þeim. Hann notar m.a. spurningar til að komast að raun um hvað nemendur hafa lært og til að 

hjálpa þeim að rifja upp. Miklu varðar að velja spurningar sem kalla á önnur viðbrögð en já 

og nei. Spurningar sem setja nemendur í þá aðstöðu að þurfa að taka afstöðu og velta fyrir sér 
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hlutunum eru æskilegri en opnar spurningar þar sem ekkert rétt svar er til. Það vekur oft upp 

enn aðrar spurningar frá öðrum nemendum og kallar á þeirra hjálp (Anna Jeppesen og Ása 

Helga Ragnarsdóttir, 2006, bls. 14).  

 

Kennari getur kannað þekkingu nemenda sinna með spurningum eins og:  

 

• Hvað finnst ykkur um ... ? 

• Finnst ykkur ekki að við ættum að gera þessa æfingu svona? Af hverju?  

• Ég hef oft velt fyrir mér hverju hún tengist ... Hvað haldið þið?  

• Hvaða vöðva ætli við séum að nota? Eruð þið sammála?  

• Getur einhver séð hvað hinn fótleggurinn gerir á meðan? Er einhver með góða 

hugmynd?  

• Hvernig myndi æfingin vera ef að tónlistin væri hröð eða hæg? Hver vill sýna okkur?  

• Hvað hjálpar til með jafnvægið þarna? Mér finnst ... En hvað finnst ykkur?  

 

Og svo lengi mætti telja. Það skiptir miklu máli hvað er sagt og hvernig það er sagt eða 

hvernig er spurt. Nemendur verða að finna til öryggis til þess að geta svarað, vitneskjan um 

að það sé allt í lagi að gera mistök eða vera ekki með rétt svör, er mikilvæg.  

Sálfræðingurinn Albert Bandura telur að með því að auka trú nemandans á sjálfum sér 

verði það til þess að honum gangi betur í náminu (Snowman, McCown og Biehler, 2009, bls. 

279). Uppbyggileg endurgjöf í listdanskennslu ætti ávallt að vera til staðar fyrir nemendur þar 

sem kennari viðurkennir átak nemandans og minnir hann á hvað var gott við viðleitni hans til 

sérstakar hreyfingar, þannig að nemandinn nái að virkja hreyfinguna. „Endurgjöf þarf að vera 

markviss og stöðug. Í verklegri kennslu þurfa kennarar nánast stöðugt að láta í ljós mat sitt á 

úrlausnum nemenda. Það krefst þess að þeir sýni jafnvægi milli hróss, hvatningar og 

uppörvunar, sem og uppbyggilegrar gagnrýni“ (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 89).  

Listdansnám er tækifæri til áhugaverðra félagslegra samskipta. Oftast er það skapandi 

samstarf og dagleg ánægja sem ríkir í tímum. Listin að kenna er að finna jafnvægi á milli 

betri líkamsstöðu og tækni, að þekkja persónulegan ávinning hvers og eins nemanda, sem er í 

sífelldri þróun til þess að fullkomna hreyfingar sínar. Jákvæð og uppbyggileg endurgjöf 

kennara endurspeglar og staðfestir framfarir nemandans (Snowman, McCown og Biehler, 

2009, bls. 279). Slæm kennsla getur eyðilagt drauma, og eytt vonum barna og ungs fólks. 

Listdanskennarinn ætti að vera fróður um margvíslegar kennsluaðferðir til þess að ná til allra 

nemenda sinna. 
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2. 3 Kennsluaðferðir í listdansi 

Ludmila Adeyteva, listdanskennari í Rússlandi, hefur gefið út margar bækur um 

hugmyndafræði balletts. Hún segir meðal annars að leiðtogafærni sé nauðsynleg í kennslu, að 

listdanskennarinn eigi að hlúa að listrænum persónuleika nemandans, ástríðu fyrir listdansi, 

efla tónlistarnæmi hans, líkama og sterkan vilja. Einnig þurfi kennarinn að vera vakandi og 

hafa bæði sálfræðilega og félagslega sýn á nemendur og hafa uppbyggjandi áhrif á þá sem 

einstaklinga og búa í haginn fyrir framtíð þeirra í listdansi (Pawlick, 2011, bls. 79). 

Listdanskennarinn verður að taka mið af einstaklingum í samskiptum og tengslum við 

nemendur. Frá upphafi ballettsins er það hefð að listdanskennarinn kenni og fræði nemendur 

sína eins og best verður á kosið. Þar sem smáatriði spora og hreyfinga eru gerð góð skil hjá 

nemendum og vonast er eftir að þeir kunni þeim einnig góð skil í framtíð sinni og fylgi 

þekkingunni áfram til sinna nemenda sem listdanskennarar, ef þeir kjósa það sem 

framtíðarstarf (Klaja, 1982, bls. 14). 

Listdanskennarar sem leiðbeinendur ákveða hvaða kennsluaðferðir þeir nota. 

Kennsluaðferðir eru óendanlega margar og það er lærdómsríkt og dýrmætt að horfa á aðra 

kennara kenna. Oft á sér stað vitsmunaleg vakning við að sjá hvernig ein mannvera getur 

fangað orku fólks í hóp eða einstaklings, og haft sömu áhrif og steinvölu sé kastað út í lygnan 

sæ. Þróun fagvitundar og fagkunnáttu hvers kennara er mikilvæg, engin ein kennsluaðferð er 

betri en önnur en það ætti að auka líkurnar á að kennslan gangi vel og virki betur ef 

kennsluaðferðirnar eru fleiri. Leiðbeinandinn ætti að leita uppi þær kennsluaðferðir sem falla 

vel að hverjum og einum persónuleika og keppast við að ná því besta fram hjá hverjum og 

einum nemanda. Tilbreyting eykur líkur á því að kennara/leiðbeinanda takist að viðhalda 

áhuga nemenda sinna (Dewey, 2000, bls. 324). 

 

Það verður því verkefni kennarans að velja þá hluti innan ramma 

þeirra reynslu sem er fyrir hendi og fela í sér fyrirheit um og 

möguleika til að leggja fram ný viðfangsefni sem víkka reynslusvið 

nemenda með því að örva nýja skoðunarhætti og skynsamlegt mat. 

Hann verður stöðugt að líta á það sem þegar hefur áunnist ekki sem 

óhagganlega eign heldur sem hjálpartæki til að opna ný svið sem gera 

nýjar kröfur til þeirra athugunarhæfileika sem nemendur hafa og til að 

nota minnið skynsamlega. Órofið samhengi í þroska nemenda verður 

stöðugt að vera kjörorð kennarans. (Dewey, 2000, bls. 85)   
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Hvernig námsefnið er kennt er eins mikilvægt og hvað er kennt. Hvernig getur 

listdanskennari kennt þannig að hann mæti þörfum nemenda sinna og hæfniviðmiðum 

námsefnisins? Kennarinn þarf að ákveða og skipuleggja hverja kennslustund fyrir sig og nota 

fjölbreytilegar kennsluaðferðir í því skyni að mæta mismunandi þörfum nemenda. 

Muska Mosston og Sarah Ashworth (1994) byggja kenningar sínar á þeirri hugmyndafræði 

að öll kennsla sé háð röð ákvarðana, sem taka þarf fyrir og eftir kennslustundina en einnig á 

meðan kennslan fer fram. Lýsingar þeirra byggja á greiningum á markmiðum og 

megineinkennum hverrar aðferðar, einkum á því hver tekur ákvarðanir um námsefni, 

viðfangsefni, kennsluaðferð og námsmat. Á öðrum jaðrinum eru aðferðir þar sem kennarinn 

ræður í einu og öllu, en hlutverk nemenda er fyrst og fremst að hlýða honum fljótt og vel. Á 

hinum jaðrinum eru sjálfsnámsaðferðir þar sem nemandinn lærir upp á eigin spýtur og ræður 

sjálfur eðli og umfangi námsins. Þar sem kennarinn ræður ferðinni reyna námsaðferðirnar 

fyrst og femst á minni. Aðrar aðferðir reyna á hæfni nemenda til að greina og uppgötva eða 

krefjast skapandi hugsunar (sjá einnig Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Mosston og Ashworth 

námsaðferðirnar virka einna best í listdanskennslu og einnig má beita þeim í kennslu annarra 

greina. Þar reynir á sjálfstæða hugsun nemandans, námisefnið er hægt að vinna í samvinnu, 

en einnig hafa það einstaklingsmiðað. Aðferðirnar bjóða upp á félagsleg samskipti og geta 

þróað félagslega færni. Sjálfsmat nemanda getur aukið sjálfsöryggi hans. Út frá þessu módeli 

getur listdanskennari valið hvaða námsaðferð henta hverjum nemanda best. Hægt er að 

aðstoða nemandann að þroska færni sína sem „sólódansari“ og einnig er hægt að styrkja og 

efla hópinn, í listformi hreyfinga dansins, með sjálfskönnun ef svo má að orði komast, og þar 

af leiðandi sjálfstæði í hugsun hvers og eins nemanda. 

 Á skýringarmynd á næstu síðu má sjá helstu atriði í kennsluaðferð Mosstons og Ashtons. 
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 Kennari 

Mest 
Nemandi

Minnst

A. Kennsla/Leiðbeining (Command Style) 
Nemendur fylgja fyrirmælum kennara verklega. 
Hámarks upplýsingar (í framkvæmd) fyrir lágmarks tíma. 
Svörun við áreiti strax. Árangur er nákvæmur og á sér stað strax.  
Samhæfður árangur þegar um hóp er að ræða. 
 

  

B. Leiðsögn/Sjálfstæð þjálfun með leiðsögn (Practice Style) 
Nemendur æfa sig á efni í samræmi við viðmið frá kennara. Tími er 
veittur fyrir nemanda fyrir sjálfstæða vinnu. Tími er í boði fyrir kennara 
að gefa endurgjöf/álit fyrir alla, sameiginlega og í einrúmi með nemanda. 

  

C. Jafningjamat/Feedback (Reciprocal Style) 
Nemendur vinna saman tveir og tveir. Þeir fylgja viðmiðum um árangur 
og viðbrögðum hönnuðum af kennara. Nemendur fá strax viðbrögð frá 
jafningja. Nemendur þróa félagslega færni. 
 

  

 
D. Sjálfsmat (Self Check Style) 
Með spurningum og veittum viðmiðum eru nemendur beðnir um að meta 
eigin frammistöðu. Þeir nota viðmiðanir þróaðar af kennara. Þeir geta 
fengið viðbrögð frá kennara við verkefni með það fyrir augum að 
fínpússa sjálfsmat. 
 

  

 
E. Vinna á mismunandi stigum (Inclusion Style) 
Nemendur vinna á mismunandi stigum að sama verkefni, sem gert er ráð 
fyrir að sé hannað af kennara, og útbúið á mismunandi erfiðleikastigum. 
Nemendur ákveða staðsetningar sínar innan verkefnis. 
 

  

 
F. Leiðandi uppgötvun (Guided Discovery) 
Með áherslu á eftirgrennslan/ábendingar frá kennara, stýrir hann 
nemendum til skilnings á tilteknu vandamáli. Þekking er þá frekar 
„uppgötvuð“ á eigin hátt, er þroskandi og þeir líklegri til að muna. 

  

 
G. Einstaklings þjálfun/æfing (Divergent Style) 
Nemendur vinna á sinn hátt á við eigið verkefni. Tími er í boði fyrir 
endurgjöf/álit kennara. 

  

 Kennari 

Minnst 
Nemandi

Mest

   

Mynd 1. Mosston og Ashworth kennsluaðferð (Mosston og Ashworth, 2012).  
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Kenningar Mosston og Ashworth hafa verið notaðar víða um heim í yfir þrjátíu ár. Þær hafa 

mikið verið notaðar í t.d. íþróttum, fimleikum og dansi. Fjölmargar rannsóknir hafa verðið 

gerðar á kennslu- og námsaðferðum þeirra. Þá fyrstu gerði Michael W. Metzler prófessor og 

rithöfundur. Hann gagnrýndi þessar aðferðir 1983, þar sem honum fannst módel þeirra 

einblína einungis á hlutverk kennarans, hvert hans hlutverk er í hverri kennsluaðferð fyrir sig. 

Að það einkennist mest af kennaranum og hans fyrirmælum, viðmiðum og viðbrögðum 

(Metzler, 1983, bls. 145-154). Í bók hans Instructional Models for Physical Education sem 

kom út árið 2000 virðist Metzler hafa snúið við blaðinu. Hann fullyrðir þar að engin ein 

aðferð sé rétt, en að reynsla kennarans af kennslu sé mikilvægust í því módeli sem kennarinn 

velur til þess að kenna eftir. Hegðun og aðferð nemandans, þurfi því að liggja ljóslega fyrir. 

Bókin var gefin út í þriðju útgáfu, árið 2011 og inniheldur ýmis módel kenninga sem hægt er 

að nota við kennslu (Metzler, 2011, 8. kafli). Mosston og Ashworth kennsluaðferðirnar ættu 

því að gagnast vel þeim kennurum sem hafa reynslu af að meta hegðun nemenda. 

2. 4 Kennslukerfi 
Helstu ballettskólar í heiminum styðjast við viðurkennd þjálfunar og kennslukerfi í 

klassískum listdansi og eru nemendur þjálfaðir með hliðsjón af þeim. Sumir listdansskólar 

kenna sérstakan stíl eða eitt sérstakt kennslukerfi. Nauðsynlegt er að listdanskennarar upplýsi 

og kenni nemendum sínum um mismun þjálfunarkerfa og ólíkan uppruna þeirra. Það er 

nauðsynlegt hverjum nemanda að vera reiðubúinn að tileinka sér önnur kerfi sem hafa aðrar 

áherslur en hann hefur vanist. 

Á Íslandi er Vaganovakerfið mest notað en einnig kerfið frá Royal Academy of Dance. 

Helstu þjálfunarkerfin sem notuð eru í viðurkenndum skólum erlendis eiga uppruna sinn að 

rekja til: 

• Franska skólans í Frakklandi 

• Bournonville í Danmörku 

• Cecchetti frá Ítalíu 

• Royal Academy of Dance í Bretlandi 

• Vaganova frá Rússlandi 

• Balanchine frá Bandaríkjunum 
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Námsbókin sem gerð er grein fyrir í þessu verkefni, byggist á þeim kennslufræðilegu 

áherslum frá Vaganova kennslukerfinu, sem fjallað hefur verið um hér að framan.   

Í næsta kafla eru megináherslur námsbókarinnar dregnar fram og einnig er fjallað um það 

sem einkennir nemendur á því aldursbili sem bókin nær til. 

3. Námsbók fyrir grunnnám í listdansi  
Þessi námsbók er samin fyrir nemendur í listdansskólum, sem viðurkenndir eru af mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu á Íslandi. Hún er skrifuð með það fyrir augum að efla nemandann 

og stuðla að sjálfsstyrkingu hans/hennar. Markmiðið er einnig að styðja við og dýpka 

listdansnám, styðja listdanskennarann við kennsluna og auka færni nemandans. Með bókinni 

er vonast til að sjálfstæði í rýni, verkefnavinnu og sköpun veiti nemendum grundvallar-

undirstöðu í náminu þannig að skilningur og þekking á eigin lærdómi nái að vaxa og dafna og 

verði þannig liður í undirbúningi fyrir efri grunnskólastig í listdansnámi.  

Í námsbókinni eru mikilvæg atriði, sem tengjast náminu, útskýrð, t.d. uppbygging 

líkamanns og sérstök hugtök í tækni klassíska listdansnámsins. Einnig eru í bókinni 

margvísleg fræðandi atriði sem tengjast listdansnámi, til að mynda upphaf balletts og hinir 

ýmsu dansstílar. Bókin inniheldur ellefu verkefni sem nemendur eiga að leysa og skrifa niður 

í eigin stílabók. Viðfangsefni verkefnanna munu vonandi efla sjálfstæði nemenda enn frekar 

og gefa þeim færi á að kanna nám sitt og getu á sjálfstæðan hátt, þannig að þeir geti dregið 

ályktanir út frá eigin þekkingu og reynslu. 

Nauðsynlegt er að nemendur læri undirstöðuatriði ballettsins og hinn klassíska orðaforða 

sem ávallt er á frönsku, hvar sem er í heiminum. Fyrir um þrjú hundruð árum leit fyrsti alvöru 

ballettskólinn dagsins ljós í París (Au, 1997, bls. 24). Lúðvík XIV Frakkakonungur dáði 

ballett og átti stóran þátt í að móta hin ýmsu hugtök og nöfn yfir hreyfingar ballettsins. 

Samkvæmt áfangamarkmiðum aðalnámskrár listdansskóla í grunnnámi kemur fram að 

nemendi læri helstu heiti og hugtök á frönsku í klassískum ballett (Aðalnámsskrá 

listdansskóla, grunnnám, 2006, bls. 10). Líklegt er að nemendur heyri þessi erlendu orð í 

fyrsta sinn í danstíma.  

3.1 Áherslur og uppbygging námsbókar 
Í námsbókinni eru frönsk heiti balletthreyfinganna skrifuð upp úr aðalnámsskrá fyrir hvert 

stig, til þess að nemendur sjái hvernig þau eru skrifuð á frönsku og fái tækifæri til þess að 

rýna í þau, rannsaka og skilja merkinguna þegar listdanskennarinn kennir þeim 

heitin/merkinguna á bak við hverja hreyfingu. Sumum hreyfingum er einnig lýst eða þær 
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útskýrðar til að auðvelda nemendum að skilja þær og tengja við heiti. Heitin og hugtökin eru 

flokkuð í nokkurs konar stafróf, eins og áður hefur komið fram (sjá Vaganova, 1969 og 

Kostrovitskaya, 1995 og 2004).  

Nemendur geta einnig unnið verkefnin, sem kennarinn setur þeim fyrir, nemendur geta 

unnið heima, leitað að hreyfingunni á veraldarvefnum, skrifað orðin upp sjálfir og komið með 

í dansstíma, sína merkingu á heitunum skriflega og skilað til leiðbeinanda/kennara til þess að 

fá endurgjöf og/eða ábendingar um hvort skilningur á heitunum sér skýr og réttur. Nemendur 

lesa um upphaf balletts á Íslandi og á heimsvísu, fá innsýn í beina- og vöðvabyggingu 

líkamans og hvernig hún tengist lærdómi ballettsins. Þeir fræðast um framvindu námsins og 

geta unnið skapandi verkefni heima fyrir, í eigin stílabók og önnur skapandi verkefni í 

kennslustundum, til þess að sýna hreyfisamsetningar sem þeir hafa útbúið sjálfir eða spuna og 

látbragð. 

Heimaverkefnin eru margvísleg, fjalla meðal annars um uppáhalds dansarann, þjóðdansa 

ýmissa landa, líkamann, vöðva, hreyfingar og klassísk ballettverk. Sum verkefnin byggjast á 

sjálfsmati eða samvinnu við aðra nemendur. Bókin inniheldur upplýsingar um listdansnámið 

og sem fyrr segir samtals ellefu verkefni sem eru byggð upp af margvíslegum spurningum. 

Þannig geta nemendur lært heimafyrir á sjálfstæðan og skapandi hátt. Einnig sýnt 

afraksturinn í kennslustund með leyfi kennara. 

Hugmyndin að efnisröðun bókarinnar kemur að hluta til frá hópi níu til ellefu ára nemenda 

sem að ég kenni. Þeim fannst áhugavert að hafa fræðsluefni um listdans inn á milli tæknilegra 

þátta sem viðkemur listdansnáminu þeirra. Hugmyndin að spurningunum, sem 

verkefnavinnan byggist á, kemur frá bókinni Dance Sense. Theory and Practice for GCSE 

Dance Students eftir Lindu Rickett-Young (1997) sem er kennslubók fyrir þrettán/fjórtán ára 

nemendur til sextán ára nemenda í Bretlandi. Kennslubókin er skrifuð fyrir unga dansara sem 

stunda listdansnám á þessu stigi og hvetur höfundur bókarinnar kennara til að nota bókina 

líka fyrir yngri nemendur. Innihald þessarar bókar byggist á danssögu, þróun klassíska 

ballettsins, nútímalistdanssögu, grundvallaratriðum nútímalistdans og tækni. Helstu áherslur 

bókarinnar eru rými, tími og form. Einnig er fjallað um einstaklings- og hópavinnu í dansi (e. 

solo and group) og einnig hljóð, þögn og tónlist. Verkefnin eru fjölmörg en hafa fremur með 

verklega verkefnavinnu að gera en skrifleg verkefni. Bókin er fjölbreytt og hefur getið sér 

góðan orðstír í Bretlandi. Efnið aðstoðar nemandann að búa til dansa frá eigin 

hugmyndavinnu í hreyfingu og í gegnum verkefni, en bókin getur líka aðstoðað kennarann 

við að gera kennsluáætlun fyrir danstíma.  
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Í námsbókinni sem ég hef samið leitast ég við að auðvelda nemendum innsýn í 

listdanssnámið og styðst við Aðalnámsskrá listdansskóla, grunnnám 2006. Einnig hef ég 

væntingar um að auðvelda listdanskennurum kennslu á meginatriðum hvers stigs og hef 

dregið að fræðandi efni sem viðkemur náminu. Námsbókin er byrjunarhefti og segir því t.d. 

aðeins frá upphafi balletts en ekki allri þróunarsögu listdans. Hún er skrifuð fyrir unga 

nemendur á aldrinum níu til ellefu ára og er einföld í eðli sínu til þess að grundvallaratriði 

námsins séu ljós. Bókin er „heimatilbúin“ og samanstendur af lánsmyndum sem eru einungis 

hugmyndir til útskýringar og eru ekki í endanlegu formi. Vonast er til að stærð bókarinnar 

verði í A5 broti þannig að hún sé auðveld í meðförum og handhæg í dansstösku nemenda. Í 

bókinni er að finna eftirtalda efnisþætti: 

            

• heimaverkefni fyrir nemendur  

• um listdansnámið í heild sinni  

• umhirðu á búningum og ballettskóm 

• stöður í klassískum ballett og undirstöðuatriði 

• myndaútskýringar af ýmsu tagi sem viðkemur náminu, beinabyggingu og vöðvum  

• lesefni um dans og brautryðjendur 

• frönsk heiti og hugtök ballettsins 

• aðra dansstíla (nútímadans, spuna, djass og þjóðdansa)  

• tónlist og tónskáld 

• sýningar 

 

Franskur orðaforði er skilgreindur í námsbókinni á íslensku eins og best verður viðkomið. 

Ekki eru til næg orð á íslensku yfir viss hugtök eða heiti franskra ballettheita. Það stendur 

jafnvel til að ég verði í samvinnu við sérfræðing til þess að vandmeðfarinn þýddur orðaforði 

standi um ókomna framtíð. Hinn rússneski Marius Petipa listdanskennari og ballett meistari 

var einnig danshöfundur sem samdi yfir fimmtíu balletta eins og t.d. Þyrnirósu (1890). Petipa 

notaði sín eigin orð yfir viss heiti og hreyfingar og eru þau notuð í námsbókinni (Lawson, 

1979, bls. 65).  

Í námsbókinni er einnig tekið fram hvenær mælt er með að nemendur þreyti próf, bæði í 

fyrsta og öðrum áfanga. Í fyrsta áfanga í grunnámi í listdansi eru þrjú stig fyrir níu til ellefu 
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ára og próf þá þreytt í lok áfangans. Í öðrum áfanga eru stigin fjögur, stig fjögur til sjö og eru 

próf tekin í lok áfangans (Aðalnámskrá listdansskóla, grunnnám, 2006, bls. 7). 

Nemendur fá tækifæri til samvinnu við aðra nemendur í verkefnum. Þeir svara spurningum 

um námið sitt, læra orðaforða ballettsins, stunda sjálfsmat, jafningjamat og fá tækifæri til að 

spreyta sig í danssmíði.  

Ef litið er á tilfinningalega færni og hugsun nemenda á miðstigi í grunnskóla eru þeir færir 

um að tjá tilfinningar á jákvæðan hátt og geta haft stjórn á reiði. Þeir eru einnig færir um að 

geta samstillt tilfinningar annarra og geta nefnt tilfinningar sem að þeir upplifa eða taka eftir. 

Sjálfstjáning er mikilvæg þessu listformi sem að börnin stunda og þarfnast aðhlynningar og 

farvegs. Í hugsun vita börn á þessum aldri um heilsusamlegt fæði og líkamsrækt, þau hafa 

færni í að setja sér markmið og sjá fyrir afleiðingar en geta líka unnið að því að komast yfir 

hindranir. Þau beina athygli sinni að eigin styrkleika og annarra en geta líka hugsað um 

vandamálaaðstæður og spáð fyrir um atvik (Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og 

Sæmundur Hafsteinsson, 2004, bls. 24–25). Börn á þessum aldri neyta oft óhollrar fæðu og 

offita getur orðið vandamál. Í bókinni er fjallað um heilbrigði og kosti þess að stunda 

heilbrigt líferni. Líkamsvöxtur og þyngd fyrir þennan aldurshóp eru vanalega eðlileg og 

hormónatruflanir eru ekki til staðar, en kynþroskaaldurinn hefur þó hafist um ellefu ára aldur 

hjá einstaka nemendum, sem vert er fyrir kennara að hafa í huga. Setja þarf börnum á 

aldursbilinu níu til ellefu ára ákveðin mörk og skýrar reglur.  

Í námsbókinni er fjallað um skólareglur, kurteisi og að vera samvinnuþýð/ur. Jafnframt 

þarf að veita nemendum öryggi en líka ákveðið sjálfstæði til þess að meta og greina 

viðfangsefnið sem þau eru að fást við hverju sinni. 

Allir nemendur í grunnnámi í listdansi ættu að vera meðvitaðir um líkamsbyggingu sína og 

líkamsstöðu. Næsti kafli fjallar um grundvallaratriði líkamstöðu í klassískum ballett. 

3. 2 Líkamsbygging nemandans 
Kennari í klassískum listdansi þarf að þekkja líkamsbyggingu nemandans til hlítar, svo að 

hann nái framförum og góðum árangri í listdansnámi sínu. Grundvallaratriði líkamsstöðu í 

klassískum ballett byggist upp á styrk og liðleika vöðvana, liðleika á liðum og jafnvægi 

líkamans (Ryman, 1997, bls. 9). Þekking nemenda á líkamsbyggingu er einnig mikilvæg. 

Fjallað er um líkamsbyggingu í námsbókinni til þess að auðvelda nemendum að gera sér 

grein fyrir samspili líkamsbyggingar og hinna ýmsu hreyfinga listdansins. Eins og t.d. 

hvernig rétt staða beinagrindar ætti að vera í klassískum ballett. Ýmis fleiri atriði skipta hér 

máli. 
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• Brjósthol og axlir eiga að vera yfir mjaðmagrindinni, svo að vöðvarnir geti hreyft 

herðablöðin til hins ítrasta.  

• Herðablöðunum er haldið niður flötum með bakbreiðavöðvanum sem liggur yfir bakið 

og veitir bakinu og lendarhryggnum stuðning.  

• Þannig geta hreyfingar handleggjanna og handanna verið átakalausar, frjálsar og 

svipmiklar. Mjaðmagrindin tengir hrygginn og fótlimi. Í réttri stöðu veitir það 

stuðning við bakið og leyfir þannig stjórn á mjöðmunum.  

• Mjaðmagrindin þarf að snúa beint og halda kviðarholsvöðvarnir á báðum hliðum 

mittisins mjaðmagrindinni í línu við rifbeinin.  

• Til þess að halda fullkomnu jafnvægi á mjaðmagrindinni, þarf líka að nota 

magavöðvana fyrir miðju og magálsvöðvann.  

• Það hjálpar einnig til að nota lærvöðvana að aftan til þess að halda í þennan leiðrétta 

halla á mjaðmagrindinni. 

• Góð stjórnun á hryggnum leiðir til framfara í allri klassískri balletttækni. Nauðsynlegt 

er fyrir listdansarann að teygja úr hryggnum, nota magavöðvana að framan og ytri 

vöðvana á bakinu.  

• Þessi teyging á hryggnum næst aðeins ef mjaðmagrindinni er haldið beinni.  

• Jafnframt er teygt á mittinu báðum megin og því haldið í jafnvægi með 

kviðarholsvöðvunum.  

• Djúp og jöfn öndun er mikilvæg og grundvallaratriði við hreyfingar á efri hluta 

líkamans. Grunn öndun leiðir til þess að hálsinn verður stífur og dregur axlirnar upp 

og aftur á bak, þannig að jafnvægið hverfur. Mikilvægt er að nota öndun rétt, að anda 

með hreyfingunum. Rétt öndum veitir vöðvunum súrefni og það er auðveldara að 

hreyfa sig (Ryman, 1997, bls. 9). 

Í listdanskennslu þarf að taka mið af líkamlegum þroska nemenda. Ef nemandi er t.d. að fara í 

gegnum vaxtarkipp gæti þurft að breyta áherslum í kennslunni. Frá ellefu ára aldri og á 

unglingsárunum getur líkaminn vaxið svo hratt að bandvefur eins og sinar og liðbönd verða 

stundum mjög þétt. Vöxtur sem tengist sársauka getur komið fram, einkum á hnjám og neðri 

fótleggjum. Á þessu tímabili missir nemandinn stöðugleikann og jafnvægið; vöðvarnir eru 
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ekki nógu sterkir til þess að halda í við stækkun beinanna (IADMS, 2012). Listdanskennari 

þarf að vera á varðbergi gagnvart hæð nemandans, hann/hún hækkar. Veikleiki sýnir sig þá 

oft í jafnvægi sem og liðleika, kraftleysi gerir vart við sig í hoppum og stökkum. Það er 

nauðsynlegt fyrir nemandann að styrkja magavöðvana sem stuðla að því að líkamsstaða hans 

sé rétt og einnig er hægt að notast við jafnvægisæfingar til þess að finna stöðugleikann aftur 

(Rist, 1999, bls. 36). Lágt sjálfsmat nemanda vegna jafnvægisleysis þarfnast athygli og einnig 

er það hættumerki ef nemandi slasast í kennslustund. Gott ráð fyrir nemenda, sem er að fara í 

gegnum vaxtakipp, er fara í sund til þess að ná upp krafti og styrk, því þolið minnkar þegar 

dregið er úr æfingum. 

Varasamt er að leyfa nemanda innan tíu ára aldurs að hefja nám á táskóm þar sem það 

getur leitt til meiðsla og betra er að bíða með það. Annars má búast við tognun á ökklum eða 

öðrum meiðslum. Kvenkyns nemendur sýna oft vaxtarkipp á aldrinum ellefu til sextán ára en 

karlkyns nemendur frá tólf til sautján ára. (Rist, 1999, bls. 36). Nemendur ættu að skrifa hjá 

sér í stílabók aðalatriði réttrar líkamsstöðu, sem er mikilvæg í grundvallaratriðum klassíska 

ballettsins. Þeir geta t.d. skrifað niður aðalatriði úr frá þessum kafla um rétta líkamsstöðu sem 

einnig koma fram í námsbókinni þeirra. 

Hér að neðan er fjallað um mikilvægi þess að vera félagslega virkur í náminu og í 

samvinnu við aðra. 

3. 3 Félagsfærni 

Börn á aldrinum níu til ellefu ára þróa með sér flóknari sjálfsmynd. Þau greina og flokka 

hugmyndir um sjálfslýsingu, sjálfsálit og sjálfsmynd. Sjálfstæð lýsing er leið sem börn nota 

til þess að lýsa sér og hver þau eru í sambandi við aðra. Oft og tíðum bera þau sig saman við 

aðra og hefur það áhrif á sjálfsmynd þeirra (Snowman, McCown og Biehler, 2009, bls. 83). 

Í námsbókinni eru verkefni þar sem nemendur vinna saman í hópum. Þar er markmiðið 

samvinna og sköpun. Nemendur læra að vinna saman við að semja dansverk, þar sem hver og 

einn nemandi fær tækifæri til þess að finna hreyfingar og kenna hinum nemendunum 

sporin/hreyfingarnar sínar. Afraksturinn er dansverk, sem hver hópur fær að sýna hinum. Oft 

kemur í ljós feimni eða óöryggi hjá einstaka nemendum þegar á að finna upp eigin 

hreyfingu/spor. „Að kenna ekkert nema hluti er andstæða menntunar“ (Dewey, 2000, bls. 

281). Að aðstoða börn við að þróa persónulega hæfileika byggist á reynslu, sem getur valdið 

straumhvörfum í lífi barns. Reynsla sem tendrar er hugtak sem á uppruna sinn að rekja til 

Davids Feldman við Tuft-háskólann í Bandaríkjunum og var þróað áfram af Gardner og 

félögum hans (sjá Walters og Gardner, 1986).  
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Albert Einstein var til að mynda fjögurra ára þegar að faðir hans sýndi 

honum seguláttavita. Einstein sagði síðar að þessi áttaviti hefði fyllt 

sig löngun til að leysa ráðgátur alheimsins. Þessi reynsla var neistinn 

sem kveikti snilli hans og beindi honum inn á þá braut uppgötvana 

sem gerðu hann að einum mesta hugsuði 20. Aldarinnar. (Armstrong, 

2000, bls. 34)  

Ef listdanskennari auðmýkir nemanda fyrir framan allan bekkinn þegar hann sýnir í samvinnu 

við aðra, listsköpun sína í kennslustund getur sá atburður orðið til þess að binda að miklu 

leyti enda á þróun samskiptagreindar hjá umræddum nemanda, einnig gæti rýmis- og líkams- 

og hreyfigreind beðið hnekki (Armstrong, 2000, bls. 30). Þjálfun nemenda í danssmíði veitir 

þeim, sem eiga erfitt uppdráttar betri félagslega færni og þar af leiðandi sjálfstraust í því að 

þora að skapa eitthvað með öðrum nemendum. Rússneski sálfræðingurinn Lev Vygotsky hélt 

því fram að í hópi af nemendum er oftast hægt að finna samskiptagreind börn sem hafa 

jákvæð áhrif á þá sem minna mega sín (Snowman, McCown og Biehler, 2009, bls. 48).  

Samskiptagreindum börnum finnst gaman að skipuleggja, tengjast, miðla málum og 

ráðskast með aðra (Armstrong, 2000, bls. 34). Þau eru dugleg að setja sig inn í aðstæður og 

að skilja annað fólk ef marka má bókina Lífsleikni – sjálfstraust, sjálfsagi og samkennd (Erla 

Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson, 2004, bls. 24).  

Þar er fjallað um að þau hafi leiðtogahæfileika, séu málamiðlarar og búin ríkum 

skynhrifum. Að með tengslum og samvinnu læri þau best. Samskiptagreind, samkvæmt 

Howard Gardner, ber með sér hæfileika til þess að skilja og greina skap, fyrirætlanir, innri 

hvöt og tilfinningar annarra (Armstrong, 2000, bls. 14). Þessir einstaklingar hafa ánægju af að 

vera í hópaleikjum eða hópa samvinnu. Feimin börn eru oft út undan í hópaleikjum; þó að 

þau séu hlédræg þá þarf að sýna þeim nærgætni og hvatningu. Viðurkenning og væntumþykja 

er það sem börnin þurfa að finna fyrir. Einstaklingar eru ólíkir og þarfir þeirra mjög 

margbreytilegar.  

Jákvæð sjálfsmynd er mikilvæg öllum nemendum, sjálfstraust nemenda er eitthvað sem 

kennarinn vinnur stöðugt með og getur haft áhrif á. 

3. 4 Sjálfstraust 

Öll börn og ungmenni búa yfir getu og hæfileikum sem nýtast þeim sjálfum og samfélaginu. 

Sjálfstraust styrkist í gegnum öll samskipti og eflist við hrós og hvatningu. Gott sjálfstraust 
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felst ekki í samanburði við aðra, heldur að það sé leyfilegt að gera mistök, læra af þeim og að 

ná árangri. Námsbókin inniheldur verkefni til þess að aðstoða nemendur við sjálfsmat og þar 

eru nemendur hvattir til vandaðra vinnubragða. Spurningum er beint til nemenda til þess að 

meta vinnubrögð þeirra og hvað þeim sjálfum finnist um þau. Hvað finnst þeim um að gera 

mistök, hvað þeim finnist þeir geta gert betur og hvernig þá? Sjálfstraust eflist með því að 

finna hvar sterku hliðar einstaklingsins eru og efla hann/hana í skilningi og þekkingu sinni 

gagnvart því. 

Einstaklingur með gott sjálfstraust hefur trú á sjálfum sér og eigin 

getu. Hann býr yfir nægjanlegu öryggi til að koma skoðunum sínum 

og óskum á framfæri, mynda heilbrigð tengsl og treysta öðrum. 

Einstaklingur með gott sjálfstraust þekkir vel sterkar og veikar hliðar 

sínar og kann að fara með hvoru tveggja af skynsemi, sjálfum sér og 

öðrum til gagns. Sjálfstraust einkennist af tilfinningu fyrir því að geta 

áorkað hlutunum og eiga velgengni og hamingju skilið. (Erla 

Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson, 

2004, bls. 43)   

Hlutverk okkar sem kennara er að kenna börnum og ungmennum að hugsa um eigin kosti og 

misbresti. Hvað má lagfæra og gera enn betur, hvað virkar vel og hvað ekki. Við viljum rækta 

að það sé gaman að ná framförum, að ná vissum árangri og virða getu og kosti annarra. 

Sálfræðingurinn Albert Bandura hefur fjallað mikið um hugtakið sjálfstraust sem „self-

efficacy“ sem í raun merkir að hafa trú á eigin getu. Lágt sjálfsmat leiðir af sér ótta og 

höfnunartilfinningu, nemendur með lágt sjálftraust gera almennt ekki ráð fyrir að ná árangri. 

Nemdandinn er hræddur við að taka áskorunum, þó að hann búi yfir færni til þess að takast á 

við kringumstæðurnar. Bandura telur að með því að flokka nemendur í hópa eftir getu eða 

hæfni þá ýtum við undir lágt sjálfstraust þeirra (Bandura, 1997, bls. 175). Hann trúir því að 

við þurfum að auka sjálftraust nemandans með hrósi, endurgjöf og hvatningu. Uppbygging 

sjálfstrausts felur einnig í sér að læra að treysta öðrum og sjálfum sér. Öll kennsla ætti að 

styrkja sjálfsímynd og sjálfsvirðingu nemendanna, þar sem þau læra að meta sjálf sig og aðra 

að verðleikum. Jákvæð og uppbyggjandi hvatning frá kennara býr til boðleiðir fyrir góða 

nærveru, öryggi og hlýleika þar sem nemendur geta tamið sér að sjá það jákvæða og sýna 

vönduð vinnubrögð í námi. Kennarar ættu að temja sér að taka vel eftir því þegar árangri er 

náð og veita viðbrögð í formi uppbyggilegrar endurgjafar. 
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Í næsta kafla er fjallað um skapandi vinnubrögð nemenda sem geta eflt tjáningu og túlkun í 

listdansnáminu. 

4. Skapandi vinnubrögð nemenda  

Líkami dansarans er hljóðfæri. Tækni er ekki nóg til þess að útbúa færan dansara. Hugmyndir 

og ímyndunarafl þarf í túlkun og tjáningu, til að leika persónu eða segja sögu (Rickett-Young, 

1997, bls. 20). Í námsbókinni er að finna ýmis skapandi verkefni fyrir nemendur að glíma 

við. Þar er þeim gefið frelsi til þess að útbúa dansa, hreyfisamsetningar með sögu til 

hliðsjónar sem þeir geta valið sjálfir. Sum heimaverkefnin eru þverfagleg, nemendur teikna 

eða mála myndir í stílabókina sína og finna til sína eigin búninga til þess að sýna eitthvert 

verkefni í kennslustund. Þessi verkefni eru hvorki löng né tímafrek og ættu því ekki að taka 

tíma frá almennri kennslustund, heldur auðga sýn nemandans á viðfangsefnið sem verið er að 

taka fyrir hverju sinni.  

Spunaleikir eru skapandi viðfangsefni og hægt er að nota þá í öllum aldurshópum. 

Nemendur vinna með tjáningu og læra að virkja sköpunarhæfileika sína. „Í spuna er engin 

rétt eða röng leið, grunnhugmyndin er að eiga samskipti í gegnum hreyfingar“ (Aðalnámsskrá 

listdansskóla, grunnnám, 2006, bls. 5). Tjáning er mismunandi hjá nemendum, að læra 

listdans og tjá tilfinningar eða segja sögu með líkamanum kallast látbragðsleikur. „Látbragð 

er stílfærð leiktúlkun þar sem nemendur túlka með hreyfingu atburði, hugmyndir og fyrirbæri 

án orða. Hreyfingar þurfa að vera skýrar og einfaldar“ (Anna Jeppesen og Ása Helga 

Ragnarsdóttir, 2006, bls. 31).  

Í bókinni Litróf Kennsluaðferðanna eftir Ingvar Sigurgeirsson (1999) er að finna ýmsar 

tjáningar– og innlifunaraðferðir sem byggja á skapandi túlkun eins og t.d. sjónsköpun. Með 

sjónsköpun er einfaldlega átt við það, þegar nemendur eru beðnir um að sjá fyrir sér eitthvert 

atriði sem tengist námsefninu eða sögunni sem að þeir eru að tjá. Skrifleg tjáning í ritun eins 

og að halda dagbók væri góður upplýsingaforði fyrir kennarann til þess að vita hvað 

listdansnemendum finnst um söguna sem þeir eru að túlka og þeir gætu jafnvel haldið dagbók 

um námið sitt og líðan sína gagnvart því. Hugarflug með leiðsögn byggist á því að kennari 

eða nemandi, sem hefur undirbúið sig fer með nemendurna í ferðir í huganum (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999, bls. 101). Þessar aðferðir aðstoða nemendur við að komast í „snertingu“ 

við viðfangsefnið sjálft, en einnig er hægt að nota þær sem kveikjur til þess að leyfa 

ímyndunaraflinu að fara á flug. 

Leikrænar æfingar eru þjálfunaræfingar þar sem nemendur kanna eða rannsaka hreyfingar 

sínar (t.d. rólegar, hraðar, þungar eða stígandi). Leikræn tjáning og leikspuni geta verið 
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mismunandi en eitt af markmiðunum er að efla ímyndunarafl og sköpunargáfu. Annað 

markmið er að efla hæfni nemenda til þess að setja sig í annarra spor og vonandi uppskera 

skilning á mismunandi aðstæðum fólks (Hackett, 2007, bls. 71). 

 5. Námsmat 

Námsmat í listdansi á að byggjast á verkefnum sem hvetja til sjálfsmats og ígrundunar 

nemanda, þar sem hann getur sýnt afrakstur námsins. Viðhorf og/eða sýn nemandans hefur 

gildi og mikilvægt er að kennarar veiti nemendum tækifæri til þess að axla ábyrgð og túlka 

þekkingu sína á því viðfangsefni sem þeir eru að fást við hverju sinni.  

Námsmat í listdansnámi byggist einnig á símati og ástundun nemenda, á því hvernig 

nemendur standa sig í tækniæfingum, hvort þeir fara eftir fyrirmælum, sýna sjálfstæði, 

sköpun í vinnubrögðum og hafa vald á listrænni útfærslu sinni (Aðalnámskrá listdansskóla, 

grunnnám, 2006, bls. 6).  

Til þess að hefja listdansnám þurfa nemendur að fara í inntökupróf þar sem lagt er mat á 

getu þeirra og þekkingu. Inntökupróf veitir upplýsingar um stöðu nemenda í upphafi 

listdansnáms. 

Í námsmati í grunnnámi listdansskóla er mælt með að geta nemenda sé könnuð við lok 

hvers stigs til þess að meta stöðu og framfarir. Listdansskólum er í sjálfsvald sett hvernig 

námsmatið fer fram. Eindregið er mælt með að mat sé lagt á eftirfarandi þætti: mætingu og 

vinnubrögð, samhæfingu hreyfinga og tónlistar, tæknigetu, möguleika nemenda á frekari 

framförum í listdansnámi. Við lok fyrsta og annars áfanga er mælt með formlegum prófum, 

þar sem mat er lagt á eftirfarandi meginþætti: mætingu og vinnubrögð, kjark og þor, túlkun, 

líkamlega tónskynjun, tæknigetu, vald á líkama og hreyfingum og samhæfingu. Við lok 

annars áfanga bætist við mat á listrænni útfærslu, rýmisnotkun, framtíðarmöguleikum 

nemenda sem listdansara (Aðalnámskrá listdansskóla, grunnnám, 2006, bls. 7).  

Listdans er verkleg grein þar sem mat á námi nemenda fer sífellt fram. Einnig er 

viðeigandi að kennari viðhafi sjálfsmat sem beinist að samskiptum hans við nemendur, 

innihaldi kennslustundar, kynningu á viðfangsefninu og skipulagi. Kennari þarf einnig að 

meta hvort líkamlegu öruggi er viðhaldið og hvernig hægt er að breyta kennslustundum í 

framtíðinni, lagfæra þær eða bæta. Sjálfsmat kennara er nauðsynlegt til þess að framþróun 

eigi sér stað. Mikilvægt er að kennari útfæri sjálfsmat fyrir hvern tíma fyrir sig. 

Oft og tíðum eru fjölmargir nemendur á hverju stigi fyrir sig og mikilvægt er að kennari 

skoði ávallt einstaklinginn og afrakstur hans. Námsmat byggist þá þannig upp: Hvað lærðu 

nemendurnir? Sýndu þeir skilning? Hvaða verkefni eða tækniæfingar fannst sumum 
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nemendum erfiðara að nálgast og af hverju? Sjálfsmat nemenda er mikilvægt sem og 

samræða við þá. 

 

Við námsmat er áhersla lögð á hvernig nemendur nálguðust 

viðfangsefni sitt, hvort þeir sýndu skilning á því og að þeir beittu 

þeirri þekkingu sem aflað var. Besta aðferðin í þessu skyni er að 

fylgjast með nemendum í starfi og með því að ræða við þá hvernig til 

hefur tekist. Einnig taka nemendur sjálfir þátt í matinu með því að 

meta eigið framlag og með því að meta framlag félaga sinna. (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999, bls. 149)  

 

Howard Gardner hefur sett fram kenningar um að kennarar geti metið færni og þekkingu 

nemenda sinna með því að útbúa fjölgreindavinnumöppur um námsferil nemenda. „Eftir því 

sem nemendur taka meiri þátt í námsverkefnum og viðfangsefnum, þá má safna gögnum um 

námsferil þeirra í fjölgreindavinnumöppur eftir greindum þeirra“ (Armstrong, 2000, bls. 110). 

Því eins og Gardner heldur fram þá er hefðbundið námsmat eða staðlað próf oft til þess 

fallið að skapa hópviðmið sem skapa einungis streitu og hefur það oft neikvæð árhif á 

frammstöðu nemenda. Fjölgreindamappan byggist því á símati sem er á vissan hátt 

óhefðbundið námsmat.  

Hérna finnst mér stílabókin nýtast sem nokkurs konar fjölgreindavinnumappa fyrir 

námsferil listdansnemenda, það er að segja ef að listdanskennarinn fer yfir stílabækurnar sem 

að nemendurnir notast við til að skrifa verkefnin sín í og/eða heiti á hugtökum og þekkingu á 

franska orðaforða klassíska ballettsins. Þar sem nemendur geta sýnt þekkingu sína á sérstöku 

viðfangsefni úr námsbókinni.  

Stuðst er þar við flestar af greindunum átta sem Gardner sjálfur útfærði eða sjö af átta; 

málgreind, rök- og stærðfærðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind, 

samskiptagreind og sjálfsþekkingargreind. Námsefnið sem samið hefur verið, getur örvað 

málgreind þar sem nemendur útskýra hugtök ballettsins skriflega eða munnlega. Rök- og 

stærðfræðigreind er hægt að efla með því að flétta saman hreyfingar og búa til spor/dansa,- og 

sýna hvernig þau leiða eina hreyfingu af annarri hreyfingu. Einnig kemur tölfræði inn í 

klassíska listdansnámið þar sem nemandi kynnist númerum (áttum líkamans, sjá Vaganova, 

1969, bls. 4) á rými og tengir það þannig um leið við rýmisgreind, nemendur fá tækifæri í 

verkefnavinnu námsbókarinnar til að teikna skýringarmyndir sem sýna mismundandi 

tengingarmynstur hreyfinga/spora og í hvaða röð þau eiga að koma. Líkams- og hreyfigreind 
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verður undir jákvæðum áhrifum af verkefnum sem hafa með tjáningu, látbragð og 

persónusköpun að gera. Nemendur semja dansa við tónlist sem sýna mismunandi 

tengingarmynstur, móta persónutúlkun og rýna í tónskáld og tónlist. Þannig verður 

tónlistargreind þroskuð og styrkt. Unnið er með samskiptagreind í jafningjamati og í 

samvinnu við aðra nemendur, tveir og tveir saman og/eða í hópvinnu. Með verkefnavinnu 

fæst möguleiki til að örva sjálfsþekkingargreind nemenda þar sem einstaka nemandi mótar 

eigin leiðir í að leysa úr einstaklingsverkefnum og eflir þannig færni og þekkingu sína með 

því að tengja úrlausnir við eigið líf.  

Þar af leiðandi fær listdanskennari enn meiri vitneskju um kunnáttu eða ónóga þekkingu 

nemenda í gegnum verkefnin í námsbókinni sem að nemendur gera og fær einnig vitneskju 

um framfarir þeirra (Armstrong, 2000, bls. 106). 

Mat á verklegri kennslu beinist líka að minni nemenda, hvort nemendur hafi tileinkað sér 

þau viðfangsefni sem voru lögð fyrir. Einnig gæti verið lærdómsríkt fyrir nemendur að sjá 

myndbandsupptökur af sjálfum sér. Matið verður traustara og auðvelt er að sýna nemendum 

hvar þeim tekst vel til og/eða hvað mætti betur fara. Jafningja- og sjálfsmat nemenda leysir úr 

læðingi skapandi vinnubrögð nemenda. 

Í næsta kafla er fjallað um hvernig námsbókin getur nýst við nám og kennslu í listdansi. 

6. Notkun námsbókarinnar í listdanskennslu og -námi 
Námsbókin inniheldur margt sem viðkemur listdansnáminu, eins og t.d. upplýsingar um 

fatnað og skó fyrir nemendur. Það gæti auðveldað kennara að fara yfir skólareglur með 

hliðsjón af upplýsingum um búninga og dansskó í bókinni.  

Nemendur geta einnig unnið verkefni heima út frá spurningum sem kennarinn velur úr 

bókinni fyrir nemendur. Hann getur dregið fram sérstök orð hreyfinga á frönsku í 

kennslustund og beðið nemendur um að leita að hreyfingunni á veraldarvefnum eða beðið þá 

sjálfa um að skrifa upp orðin. Þannig geta nemendur komið með í næsta danstíma skriflega 

merkingu sína á sporaheitunum og skilað til kennara til þess að fá endurgjöf og ábendingar 

um hvort þekking á heitunum sé skýr og hvort skilningur sé réttur.  

Kennari getur notað öll ellefu verkefnin ef að vilji er fyrir hendi. Hann gæti dreift þeim 

yfir þrjú ár (þrjú stig listdansnámsins), fimm til sex verkefni yfir skólaárið og þannig notast 

við tvö til þrjú verkefni á hverri önn. Það er hægt að raða verkefnunum niður eftir hentugleika 

hvers og eins kennara. Listdanskennarar geta leiðbeint nemendum við val á verkefnum heima 

fyrir og jafnvel ákveðið sjálfir í hvaða röð verkefni eru sett fyrir t.d. ákveðið að gera verkefni 

tvö en sleppa verkefni eitt.  
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Jafnframt gæti kennari leyft nemendum að ákveða sjálfum hvaða verkefni þeir vilja fást 

við. Öll verkefnin byggja á þremur spurningum, a, b, og c. Þar getur kennarinn líka haft 

frjálsar hendur.  

Einnig getur kennarinn sjálfur útbúið verkefni útfrá námsbókinni, t.d. tengt saman önnur 

orð hreyfinga en koma fram í verkefnum og nemendur samið dansa heima fyrir sem að þeir 

sýna (síðan) í kennslustund.  

Eins og fram kemur í 2. kafla, þar sem fjallað er um kennsluaðferðir Mosston og Ashton 

(1994), þar sem kennari leiðbeinir nemendum í stjórnunarstíl, þá getur kennarinn einnig leyft 

nemendum að vinna tveir og tveir saman (samanber jafningjamat í 2. kafla). Þar þróa 

nemendur með sér félagslega færni með því að fá viðbrögð frá jafningja, en einnig er hægt að 

notast við sjálfsmat þar sem hver og einn nemandi metur eigin frammistöðu, með það fyrir 

augum að fínpússa eigið sjálfsmat og fá viðbrögð kennara við heimaverkefni.  

Kennari getur notað innihald bókarinnar til viðmiðunar, þar sem hann spyr nemendur úr 

innihaldinu, t.d. „Hvað getið þið sagt mér um Vaganovu“? „Hvernig hafði Lúðvík 

Frakkakonungur áhrif á ballett“? Einnig væri hægt að meta þekkingu nemenda í kennslustund 

með spurningum eins og „Úr hvað hreyfingum er pas de bourré búið til“? 

 Tónlist er mikilvæg í listdanskennslu, ef að kennari vinnur með undirleikara í 

kennslustundum og notar ekki tónlist af CD diskum, ætti kennari auðveldlega að geta útskýrt 

rytma, takt og dýnamík tónlistar fyrir nemendum. Skylda listdanskennarans er að auðga 

tónlistarnæmi nemenda sinna. Í áfangamarkmiðum fyrir aldursbilið níu til ellefu ára kemur 

fram, „Að nemandi þrói með sér samspil hreyfinga og tónlistar“ (Aðalnámskrá listdansskóla, 

grunnnám, 2006, bls. 10). Á þessu aldursbili eru flestar æfingar byggðar upp af hægum 

hreyfingum og tónlistin þess vegna hæg. Til þess að nemendur kynnist margvíslegum 

blæbrigðum tónlistar og mismunandi takttegundum, þá mætti koma inn spunaleikjum eins og 

aðalnámskráin segir til um og einnig notast við verkefni úr námsbókinni til þess að kynna 

ýmsar mismunandi takttegundir tónlistar fyrir nemendum.  

Auðvelt er að kynna hugtök í tónlist fyrir nemendum eins og allegro (hratt) og adagio 

(rólegt), þessi hugtök eru einnig notuð í klassískum ballett um hvernig við útfærum 

hreyfingar í hoppum (allegro) og í hægum jafnvægis- og tækniæfingum út á gólfi (adagio). 

Undirleikarar í Vaganova Ballett Akademíunni spinna (improvisera) alla tónlist í hverri 

kennslustund gegnum allt listdansnámið. Árið 2010 var ég á kennaranámskeiði í fyrrnefndum 

skóla. Það vakti athygli mína hversu vel þjálfaðir undirleikararnir voru. Skólinn veitir 

viðurkennt námsframboð fyrir píanóleikara, nokkurs konar námsbraut fyrir 

      36 



listdansundirleikara, og starfa þeir síðan við skólann til þess að efla tón- og hreyfiskyn 

nemenda á öllum stigum listdansnáms.  

Samvinna kennara og undirleikara er mikilvæg fyrir frammistöðu nemenda í tjáningu og 

flæði/samhæfingu hreyfinga. Menntaðir listdanskennarar vita að allar hreyfingar ballettsins er 

hlutaðar niður við kennslu, þannig að nemendur öðlist skilning á réttum leiðum og tengingum 

hreyfinga (Pawlick, 2011, bls. 103). Fullkomun hreyfinga ballettsins getur aðeins átt sé stað í 

gegnum tengingarmynstur spora, því næst adagio og allegro sem leiðir til stærri 

danshreyfinga ballettsins (Vaganova, 1969, bls. 11).  

Tilgangur mynda í innihaldi námsbókar er að auðvelda kennaranum umfjöllun um einstök 

efni sem að hann kýs að nemendur vinni í en myndirnar eru líka til fróðleiks og útskýringa 

fyrir nemendur.  

Hér á eftir eru hagnýt ráð fyrir listdanskennarann við kennslu. 

7. Hagnýt ráð í kennslu  
Innihald kennslustundar verður að byggjast á fyrri reynslu og þekkingu nemenda í þessari 

listgrein eins og áhersla er gjarnan lögð á í hugsmíðahyggju (sjá t.d. Good og Brophy, 2003). 

Það er að sjálfsögðu öðruvísi að kenna nýjum nemendum eða byrjendum en þeim sem lengra 

eru komnir. Hér á eftir eru spurningar og hagnýt ráð fyrir listdanskennarann byggð á 

starfskenningum mínum í tengslum við kennsluáætlun, sem er ætlað að vekja til umhugsunar 

ýmis grundvallaratriði í listdanskennslu. 

 

• Eru æfingarnar valdar af kostgæfni í samræmi við aldur og getu nemenda? 

• Var erfiðleikastig við hæfi sem og hraði á yfirferð viðfangsefnis? 

• Voru gefin tækifæri fyrir seintekna nemendur að ná viðfangsefninu, sem og tækifæri 

fyrir þá sem náðu því fyrr? Það verður að vera nægur tími til þess að kenna eina 

æfingu í einu. Ekki er ætlast til að eyða of löngum tíma í að kenna æfingu til hlítar 

þegar áhugaleysis verður vart hjá nemendum, t.d. þreyta og doði. Þá er betra að 

endurtaka æfinguna aftur síðar í vikunni eða í næstu kennslustund, sérstaklega ef hún 

er flókin.  

• Náðu allir nemendur markmiði/markmiðum kennslustundarinnar? 

• Var þekking kennarans næg til þess að sýna/kenna hreyfingarnar? 

• Notaði kennarinn fjölbreyttar kennsluaðferðir, virkuðu þær eða virkuðu þær ekki og 

þá af hverju? Það er erfitt að nota margar kennsluaðferðir í hópi yngri nemenda. Þeir 

læra mest á að vera í verklegum listdanskennslutíma þegar kennari kennir eftir leiðum 
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stjórnunarstíls (e. command style). Hópar eldri nemenda eiga betra með að læra þegar 

mismunandi kennsluaðferðum er beitt, þó að þær virki ekki ávallt. Það fer mikið eftir 

hópnum hverju sinni. Ef það eru einn eða fleiri sterkir persónuleikar sem vilja láta 

heyra í sér eða hópurinn er hreinlega of þreyttur eftir viku af prófum í dagskóla, þá 

verður kennarinn að breyta um kennsluaðferð/nálgun. 

• Var kennslustundin markviss, byggðist hún upp á árvekni, sýndu nemendur athygli og 

einbeitingu? 

• Var dansgleði og traust ríkjandi í kennslustundinni og fengu nemendur jafna athygli 

og endurgjöf frá kennara? 

• Var sýnikennslan góð og markviss, skildu nemendur hvað kennarinn var að fara og 

notaði hann rödd sína á áhrifaríkan hátt?  

• Sýndi hann nemendum virðingu, skapaði hann jákvætt og þægilegt vinnuandrúmsloft, 

hélt hann uppi aga?  

• Var rýmið notað til fullnustu og voru nemendur virkjaðir í skapandi tjáningu? 

• Í kynningu sinni og kennslu, ætti kennari að skoða hvort hann veitti uppbyggjandi 

athugsemdir, til hópsins og til einstaklinga. Veitti hann hrós þar sem það átti við og 

virkaði endurgjöf hans eða virkaði hún ekki og þá af hverju? 

• Hlustuðu nemendur á tónlistina? 

• Meta þarf hvort tónlistin hafi verið við hæfi, var hún of hröð eða of hæg? Þá er einnig 

spurning um hvort notuð var tónlist af diskum eða lék píanóleikari undir. Innihald 

tímans getur haft mikil áhrif á hvað kemst til skila, hvort kennarinn nær ætluðu 

markmiði. Ef kennarinn er of rólegur, er ekki skipulagður með tónlist eða leikmuni og 

gleymir að nota tónlistina og takt hennar, þá getur mikill tími farið til spillis. Það 

verður að viðhalda hraðanum á kennslustundinni, skipuleggja þarf hvað á að kenna og 

við hvaða tónlist. Þá eru nemendur líklegri til þess að læra meira í kennslutímanum; 

þeir þurfa þá ekki að bíða eftir kennaranum, að hann taki ákvörðun um næsta skref. 

• Varð nemandi fyrir meiðslum? Hvernig var tekið á því, fór kennari eftir því sem að 

reglur segja til um í slíkum tilvikum? 

• Hefði upphitun getað verið betri, tók kennarinn mið af því hvort var kalt í veðri þann 

daginn?  

 

Augljós munur er á listdanskennslu og hefðbundinni bóklegri kennslu. Bóklegt nám í 

listdansi er staðreynd og fyrir kemur að kennari sendi nemendur heim með heimavinnu eða 

biðji þá um að skrifa hjá sér eitthvað í danstímum. Námsbókin getur vonandi auðveldað 
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listdanskennurum að gera ráð fyrir bóklegu námi og heimavinnu, og verði stuðningur við 

undirbúning kennslu og gerð kennsluáætlana.  

Listdanskennarar geta bent nemendum á ýmislegt til að læra af, s.s. bækur, tónlist, 

vefsíður og sýningar, t.d. að fara á danssýningu eða horfa á atriði úr dansverki á DVD-diski í 

listdansskólanum eftir kennslustund og vinna síðan heimaverkefni úr námsbók þar sem finna 

má spurningar eins og ,,Hvað fannst þér um sýninguna“? eða ,,Hvaða sögu fannst þér 

dansaranir vera að segja“? 

Í næsta kafla er varpað fram ýmsum spurningum um framtíð listdanskennslu hérlendis og 

hvað ný kynslóð ber í skauti sér. 

8. Framtíðarsýn – veruleiki og væntingar 
Viðurkennt listdansnám á Íslandi hefur vonandi fest sig í sessi. Aðalnámskrá listdansskóla 

var gefin út árið 2006 og hefur því aðeins verið í gildi í sex ár. Segja má að nám í listdansi á 

grunn- og framhaldsskólastigi sé nauðsynlegt skref í að gera hæfileikaríkum nemendum kleift 

að leggja stund á þetta sérnám jafnt í nútíð sem framtíð. Því skapar aðalnámskráin mikilvæg 

viðmið til að byggja á.  

Sem stendur er kennsla í listdansi ekki undir neinu eftirliti fyrir utan árlegar skýrslur 

viðurkenndu listdansskólanna til mennta- og menningarmálaráðuneytisins þar sem 

upplýsingum eru gerð skil og tölur yfir nemendafjölda eru skráðar.  

Að loknu námi á framhaldsskólastigi getur listdansari sótt um nám í samtímadansi við 

Listaháskóla Íslands. Einungis átta nemendur eru teknir inn á dansbraut skólans annað hvert 

ár. Námið í samtímadansi er þriggja ára nám til 180 eininga. Nemendur ljúka að jafnaði 30 

einingum á önn. Að námi loknu hljóta nemendur BA gráðu í samtímadansi frá leiklistar- og 

dansdeild. Markmið námsins er að skila af sér vel þjálfuðum danslistamönnum.  

Til þess að listdansnám hér á landi verði sambærilegt og í öðrum löndum, hvað snertir 

færni og þekkingu, þarf enn fleiri menntaða listdanskennara. Framtíðarsýnin er að hér á landi 

verði hægt að mennta faglega og eftirsóknarverða listdanskennara.  

Listaháskóli Íslands býður upp á diplóma- og meistaranám til kennsluréttinda fyrir 

listdanskennara við listkennsludeild skólans. Námið er áhugavert og fjölbreytt, býður upp á 

þverfaglega samvinnu við aðrar listgreinar, sem er ómetanlegt í sjálfu sér. Áherslan er hvorki 

á tækni né verklega hluti listdansins. Þessu þyrfti að breyta ef námið á að vera sambærilegt 

við það sem gerist annars staðar í danskennaranámi á meistarastigi erlendis. Einhversstaðar 

verður að byrja og hefur fyrsta skrefið verið tekið með því að bjóða framhaldssnám á 

háskólastigi fyrir danskennara sem vonandi þróast og eflist á komandi árum. 
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Siðareglur og venjur listdanskennara þurfa að vera til hjá viðurkenndum listdansskólum, 

sem starfa á Íslandi eins og í öðrum löndum heimsins. Þær reglur snúast um samvinnu 

listdanskennara, að það sé hlúð að kurteisi og sanngirni í faglegu og viðskiptalegu tilliti. Þetta 

eru nokkurs konar siðareglur, eins og t.d. hjá Council for Dance Education and Training 

(CDET, 2012) í Bretlandi. Þar er byggt á virðingu fyrir faginu, að engum sé mismunað og 

samskipti milli kennara séu fagleg og þeir aðstoði samkennara sína af þekkingu ef þurfa 

þykir, til þess að hlúa að enn meiri færni í listdansi fyrir nemendur. Þar hafa menntaðir 

listdanskennarar tækifæri til þess að aðstoða nýja kynslóð barna í að öðlast sem mesta 

þekkingu í nútíðinni, og verða þannig fullvíg og vel í stakk búin til þess að takast á við 

listdans á Íslandi framtíðarinnar um ókomin ár. 

9. Ný kynslóð  
Ný kynslóð hefur að öllum líkindum meira val en kynslóðirnar á undan. Nemendur sem eru 

níu ára núna læra að möguleikarnir eru óteljandi, en þeir þurfa aðstoð frá fullorðnum til að 

rækta hæfileikann til þess að hugsa og til þess að geta fundið farveg til þess að einbeita sér að 

því að leysa úr læðingi styrk til þess að velja og hafna. Þau geta valið það að læra af 

mistökunum og öðlast þannig hæfni. Jákvætt viðhorf og sífellt endurmat listdanskennara 

gagnvart nemendum sínum, að það sé í lagi að mistakast og að þeir geti gert enn betur, styrkir 

athafnaviðhorf allra sem hlut eiga að máli. Ef nemendur öðlast þá þekkingu að mistök séu 

einungis lærdómur á leiðinni í átt að því að læra eitthvað til fullnustu, þá öðlast nemendur 

vald til þess að leysa hlutina og upplifa fullnægju- og fagnaðarkennd. 

 

Færni felst í getu einstaklingsins til að leysa ákveðin verkefni. Hæfni 

er mun breiðara hugtak, einstaklingurinn býr yfir ákveðinni heild af 

hæfni sem legið hefur í dvala í einu verkefni en getur vaknað úr 

dvalanum og tekið á sig mynd færni í nýju verkefni. Hæfni getur líka 

verið tengd ákveðinni heild félagslega viðurkenndrar kunnáttu og 

þekkingar sem er bundin ákveðnum félagshóp, til dæmis íþróttagrein. 

(Gestur Guðmundsson, 2008, bls. 160) 

 

Með námsbókinni sem gerð hefur verið gerð grein fyrir í þessari ritgerð, er sjónum beint að 

því að þjálfa skapandi hugsun nemenda og aðstoða þá við listdansnámið, þannig að þeir 

ávinni sér enn meiri færni í grunnnámi sínu, til þess að skara fram úr og verða vel undirbúnir 

fyrir áframhaldandi efri stig í listdansi. 
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Lokaorð  
Í þessu meistaraverkefni hef ég leitast við að setja saman efni til þess að aðstoða nemendur í 

listdansnámi sínu og efla þekkingu nemenda í grunnámi á listdansbraut. Von mín er sú að 

námsbókin styðji við enn betri og skilvísari lærdóm fyrir hvern og einn nemanda og nýtist 

listdanskennurum við kennslu og kennsluáætlanagerð. Námsbókin er einnig byggð upp af 

orðaforða sem er mikilvægur í grunnnámi í listdansi og er nemendum mikilvægt veganesti til 

þess að byggja á, í leið sinni yfir á efri stig grunnnámsins og síðar að framhaldsskólastiginu. 

Þekking nemenda á líkamsbyggingu sinni og tengslum hennar við hreyfingu og dans mun 

vonandi aukast sem og tækifæri þeirra til að vinna á sjálfstæðan skapandi hátt, því verklega 

námið fer venjulega fram í hópkennslu í listdansi. Með námsbókinni og verkefnum sem þar 

er að finna, ætti nemandi að upplifa einstaklingsmiðaðra nám í gegnum bóklegt nám ásamt 

verklegu listdansnámi sínu. Stílabók nemendans verður eins konar námsferilsmappa, þar sem 

kennari getur orðið upplýstari og fylgst enn betur með framförum og námsferli nemenda á 

bæði markvissan og einstaklingsmiðaðan hátt. Kennari ætti því einnig að vera vel í stakk 

búinn til þess að undirbúa einstaklingsmiðaðar æfingar og veita upplýsingar og/eða endurgjöf 

þar sem við á til þess að styrkja og efla sjálfstraust nemenda. Þannig að frammistaða þeirra sé 

undir stöðugu símati en ekki bara í prófum. 

Grunnnámið samkvæmt aðalnámskrá listdansskóla er í rauninni öll undirstaða 

listdansmenntunar á Íslandi. Með því að leiða hugann að þeim tengslum sem eru á milli 

verklegra æfinga og annarra skapandi þátta í náminu með námsbókinni og verkefnavinnu 

hennar er ætlunin að auka líkur á því að nemendur nái hámarksárangri. Sem listdanskennarar 

berum við ábyrgð á að veita nemendum okkar þekkingu og færni, um leið og við höldum 

áfram að mennta okkur sjálf í faginu og nota fjölbreytta kennsluhætti til þess að ná til allra 

okkar nemenda eins best og hægt er. Þannig nær hver og einn nemandi að eflast sem 

sjálfstæður dansari í markvissu listdansnámi. 

Nú þegar ég hef lokið við að semja námsbók fyrir aldurshópinn níu til ellefu ára hef ég 

þegar lagt drög að námsbók fyrir aldursbilið tólf til fimmtán ára. Bókin fyrir þetta aldursbil 

inniheldur efni sem byggir á efninu fyrir níu til ellefu ára þannig að eðilegur stígandi verði í 

náminu. Þar er að finna umfjöllum um kynþroskaaldurinn, taugakerfi og innra starfi 

líkamans, teygjur til þess að fyrirbyggja meiðsli og ýmsar upplýsingar um vefsíður. Einnig 

franskan orðaforða listdansins fyrir fjórða til sjöunda stig ásamt verkefnum. Vonandi munu 

listdansnemendur í öðrum áfanga í listdansnámi hafa gagn og gaman af henni þegar að hún 

verður tilbúin. 
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