
1.0. Inngangur 

Nú hefur danskennsla verið sett inn í námsskrár grunnskóla landsins. Misjafnt er 

hversu margir nemendur í skólunum fá mikla danskennslu og er kennsluformið alveg frá 

því að vera í námskeiðsformi í nokkrar vikur á ári, í að allir nemendur skólans séu í dansi 

einu sinni í viku allt skólaárið. Ekki eru allir grunnskólar þess aðnjótandi að hafa 

menntaða danskennara í starfi allt árið og er þá gripið til þess ráðs að kenna dans í 

íþróttatímum, reynt að fá utanaðkomandi til að kenna dans í nokkrar vikur eða einfaldlega 

að sleppa því.  

Allir nemendur, þar á meðal þeir sem eru greindir fatlaðir, eru sterkir á einhverjum 

sviðum og þess vegna þurfa kennarar að taka tillit til þess og setja markmið og 

skipuleggja kennslu byggða á sterkum hliðum nemenda sinna” (Ferguson o.fl. 

2004:6)(Ingvar Sigurgeirsson 1999:27). Danskennsla er fyrir alla því dans er 

tjáningarform sem flestir geta notað hversu heilbrigðir eða óheilbrigðir þeir eru. 

En hverjum á þessi ritgerð að gagnast? Vonandi gagnast hún öllu skólakerfinu, 

þ.e.a.s. að fá það á hreint hvernig námsmati og kennsluaðferðum í danskennslu er háttað, 

hvaða kennslugögn er verið að nota, hvort samræmi sé á milli skólanna og hvort 

danskennararnir séu með einhverja menntun að baki. Það kemur jafnvel í ljós hvað er gott 

og hvað væri hægt að bæta og einnig kemur höfundur með tillögur að bættri 

kennsluáætlun, sjálfsmatskönnun og námsmati sem hægt er að koma inn hjá 

grunnskólunum.  

Rannsóknarspurningin hljóðar þannig: 

 

,,Hvernig er námsmat og kennsluaðferðum danskennara í grunnskólum 

landsins háttað” 

 

og með henni vildi höfundur fá ítarlegri svör við eftirtöldum spurningum:      

1. Eru kennsluáætlanir í dansi í grunnskólunum.  

2. Hvernig menntun danskennararnir hefðu (ef einhverja).  

3. Hvaða dansa væri verið að kenna og í hvaða formi. 

4. Hvaða skólar á landinu eru að kenna dans. 



Ýmsar aðrar spurningar voru þar á meðal til að dýpka rannsóknina. Nokkrar tilgátur 

eru í huga höfundar og má vænta þess að marktæk niðurstaða fáist á því að ekki séu allir 

skólar með danskennslu í stundartöflu allt árið um kring, heldur einungis í 

námskeiðsformi eða hreint ekki neitt. Einhverjir bjóða kannski upp á samkvæmisdansa í 

námskeiðsformi, þ.e. 6-10 vikur yfir skólaárið. Einnig væntir höfundur þess að ekki séu 

allir kennararnir lærðir danskennarar og að danskennslan sé ekki eins niðurnjörfuð og 

önnur fög í grunnskólunum.  

 

 

 

 

 


