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Formáli
Námsefnið sem hér fer á eftir er ætlað fyrir grunnskólabörn á yngsta stigi og miðstigi.
Með námsefninu fylgir greinargerð.
Fyrst eru talinn upp helstu danshugtök sem koma fram í námsefninu, því næst
spor, dansstöður og loks upphafsstöður. Tilvísana er getið þegar þær eiga við,
annars er texti eða lýsing samin af höfundi. Dansarnir koma síðan einn af öðrum í
stafrófsröð og er skráning dansa á þann veg að fyrst er gefinn upp upphafsstaða, þá
spor og síðan nótur. Fyrir ofan nótur vinstra megin er gefinn upp höfundur söngtexta
en hægra megin höfundur lags. Næst er söngtexti og þar á eftir dans- eða leiklýsing.
Höfunda er alltaf getið þegar þeir eru þekktir en annars er skráð ókunnur höfundur
eða aðrar upplýsingar. Í lok danslýsinga eru upplýsingar um heimildir. Umfjöllun um
hvern dans ásamt hugmyndum að samþættingu er að finna í greinargerðinni sem
fylgir með námsefninu. Einnig er þar að finna ítarefni og krækjur.
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1.
1.

Skýringar á danshugtökum

Armkrókur

Krækja saman olnbogum.
2.

Granni

Ef staðið er í einföldum hring hefur herrann sinn dansfélaga hægra
megin við sig en daman, sem er vinstra megin við hann, nefnist „granni“.
Þetta er öfugt hjá dömunni, hennar dansfélagi er vinstra megin við hana
en sá sem er hægra megin nefnist á dansmáli „granni“ (Kolfinna
Sigurvinsdóttir & Hulda Sverrisdóttir, 2000).
3.

Mala korn

Halda saman báðum höndum. Örmum lyft öðru megin, ganga undir
arma, báðir dansfélagar í einu, lyfta hinum örmum upp og snúast undir
þá arma án þess að sleppa. Þá er búið að snúast í heilan hring.
4.

Vikivakatak

Leiðast í hring, vinstri armur beinn en hægri boginn. Vinstri hönd er lögð í
lófa hægri handar dansara til vinstri. Þegar stigið er til hægri snýst
handtakið og er þá hægri hönd bein en vinstri bogin.
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2.
1.

Skýringar á danssporum

Gönguspor

Venjuleg ganga, eitt gönguspor jafngildir lengd einnar fjórðapartsnótu
(Kolfinna Sigurvinsdóttir & Hulda Sverrisdóttir, 2000).
2.

Hlaupspor

Hlaupspor er helmingi hraðar en gönguspor eða eitt hlaupspor jafngildir
lengd einnar áttundapartsnótu (Kolfinna Sigurvinsdóttir & Hulda
Sverrisdóttir, 2000).
3.

Hliðarspor

Stigið til hliðar til hægri og vinstri fótur að eða til vinstri og hægri fótur að.
4.

Jafnfætishopp

Hoppað á báðum fótum og lenda á báðum jafnfætis.
5.

Rennispor

Rennispor er yfirleitt dansað til hliðar. Stigið til hliðar í vinstri fót (1),
hægri fótur að og vinstra fæti lyft frá um leið (og) endurtekið (2 og). Fyrra
sporið er langtum hægara en það síðara (hægt, hratt, hægt, hratt)
(Kolfinna Sigurvinsdóttir & Hulda Sverrisdóttir, 2000).
6.

Skiptispor

Stigið fram í vinstri fót (1), hægri fótur að vinstra (2), stigið fram í vinstri
fót (3), hægri fótur færður fram hjá vinstra fæti án þess að snerta gólf (4).
Næsta spor byrjar á hægra fæti. Þegar skiptispor er dansað til hliðar er
vinstra fæti stigið til hliðar (1), hægri fótur að vinstra (2), vinstra fæti stigið
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til hliðar (3) og beðið á (4) (Kolfinna Sigurvinsdóttir & Hulda Sverrisdóttir,
2000).
7.

Sporhopp

Sporhopp er bæði til jafnt og ójafnt.
7.1. Jafnt sporhopp. Stigið er í vinstri fót (1), hoppað á vinstra fæti (2),
stigið í hægri fót (3), hoppað á hægra fæti (4).
7.2. Ójafnt sporhopp er dansað við ójafnan takt og tekur þá sporið örlítið
lengri tíma en í jöfnu sporhoppi, en hoppið styttri tíma (Kolfinna
Sigurvinsdóttir & Hulda Sverrisdóttir, 2000).
8.

Stígspor

Hægra fæti stigið fram inn í hringinn fram fyrir vinstri fót, hallað aðeins
fram yfir fótinn og hossað/hoppað (1-2). Vinstra fæti stigið á ská aftur og
til vinstri og hossað, hoppað og rétt úr sér (3-4).
9.

Valhopp til hliðar

Valhopp til hliðar má segja að sé eins og rennispor, nema þá eru báðir
fætur í lausu lofti samtímis. Í rennispori er áherslan til hliðar og hreyfingin
meira líðandi, en í valhoppi er áherslan í hoppinu eða upp og hreyfingin
meira upp og niður (Kolfinna Sigurvinsdóttir & Hulda Sverrisdóttir, 2000).
10.

Vikivakaspor

Eitt spor á vinstri fót (réttsælis) og hægri fótur að, annað spor á vinstri fót
og hægra fæti tyllt að vinstra fæti. Eitt spor áfram (rangsælis eða á ská
inn í hring) á hægri fót, vinstra fæti stigið að, án þunga í fyrra skipti.
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Dansstöður

Báðum höndum haldið saman

Innri höndum haldið saman

Flugtak

Teikningar eru eftir Selmu P. Jónsdóttur. Úr bókinni Dansar og hreyfileikir
fyrir leikskólabörn (Kolfinna Sigurvinsdóttir & Hulda Sverrisdóttir, 2002).
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Upphafsstöður
X er herrann /pilturinn
O er daman /stúlkan

Einfaldur hringur,
snúið inn að miðju

Tvöfaldur hringur,
pörin snúa saman

Tvöfaldur hringur,
snúið réttsælis

Tvær raðir

Úr bókinni Dansar og hreyfileikir fyrir leikskólabörn (Kolfinna
Sigurvinsdóttir & Hulda Sverrisdóttir, 2002).
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1. Á Sprengisandi
Upphafsstaða: Einfaldur hringur, allir leiðast, vikivakatak.
Spor: Vikivakaspor, hlaupspor, stapp.

Söngtexti:
1

Ríðum, ríðum, rekum yfir sandinn,
rennur sól á bak við Arnarfell.
Hér á reiki´er margur óhreinn andinn
úr því fer að skyggja’ á jökulsvell.
2
:Drottinn leiði drösulinn minn.
Drjúgur verður síðasti áfanginn:
1

Þei, þei! Þei, þei! Þaut í holti tófa,
þurran vill hún blóði væta góm,
eða líka einhver var að hóa,
undarlega digrum karlaróm.
3
:Útilegumenn í Ódáðahraun
eru kannski´ að smala fé á laun:
1

Ríðum, ríðum, rekum yfir sandinn,
rökkrið er að síga‘ á Herðubreið.
Álfadrottning er að beisla gandinn,
ekki‘ er gott að verða‘ á hennar leið.
2
:Vænsta klárinn vildi‘ ég gefa til
að vera kominn ofan í Kiðagil:
Grímur Thomsen
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Danslýsing/leiklýsing:
1

Fimm vikivakaspor, byrjað með hægra fæti til hægri og endað á
hægra fæti, snúa inn í hring.

2

Viðlag: Sex hlaupspor réttsælis í hring og stapp. Byrjað með vinstri
fæti og stappað með vinstra fæti (7-8). Horft niður á hlaupum og
upp á stappi. Hlaupsporin og stappið endurtekið þrisvar. Alltaf
byrjað með vinstra fæti og stappað með vinstra fæti.

Í öðru erindi er viðlagið svona:
3

Dansað er inn í hring, sex hlaupspor og stapp, og út úr hring, aftur
á bak, sex hlaupspor og stapp. Endurtekið inn í hring og út úr hring.
Horft niður á hlaupsporum og upp á stappi.
Höfundur ókunnur

Heimildir:
Vísa: Sigríður Þ. Valgeirsdóttir (2010: 121).
Nótur: Bjarni Þorsteinsson (1906 - 1909: 636-7).
Dans: Kolfinna Sigurvinsdóttir (munnleg heimild, 12.október 2014).
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2. Einn var að smíða
Upphafsstaða: Setið í hring eða staðið.
Spor: Engin spor.

Söngtexti:
1

Einn var að smíða ausutetur
annar hjá honum sat.
3
Þriðji kom og bætti´um betur
4
hann boraði á hana 4gat.
Hann boraði á hana 5eitt,
hann boraði á hana 6tvö,
hann boraði á hana 7þrjú og 8fjögur,
9
fimm og 10sex og 11sjö.
2

Ókunnur höfundur
Danslýsing/leiklýsing:
1
2
3
4
5
6
7

Slegið á læri með annarri höndinni í takt við lagið.
Slegið á læri með báðum höndum.
Slegið á eigið læri með annarri hönd og hinni á sessunaut (eða
ímyndaðan sessunaut).
Leikið að verið sé að bora í lærið með vísifingri, áfram klappað með
hinni hendinni á lærið á meðan fingrum er lyft upp.
Einum fingri lyft upp.
Tveimur fingrum lyft upp.
Þremur fingrum lyft upp.
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8
9
10
11

Fjórum fingrum lyft upp.
Fimm fingrum lyft upp.
Sex fingrum lyft upp, þá þarf að nota báðar hendur.
Sjö fingrum lyft upp.
Ókunnur höfundur

Heimildir:
Vísa: Helga Gunnarsdóttir og Ragnheiður Gestsdóttir (1986: 49).
Nótur: Helga Gunnarsdóttir og Ragnheiður Gestsdóttir (1986: 49).
Dans: Kolfinna Sigurvinsdóttir (munnleg heimild, 12.október 2014).
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3. Faðir þinn er róinn
Upphafsstaða: Setið á gólfi, tveir og tveir saman.
Spor: Engin spor.

Söngtexti:
Faðir þinn er róinn,
langt út á sjóinn,
að sækja okkur fiskinn
og sjóða´ hann upp á diskinn.
Rafabelti´og höfuðkinn,
þetta gefur Guð minn
pabba mínum í hlutinn sinn
í hlutinn sinn á kvöldin.
Þjóðvísur
Danslýsing/leiklýsing:
Róðrarleikur. Tvö börn sitja hvort á móti öðru, halda báðum höndum
saman og styðja saman iljum. Svo er róið fram og til baka og sungið í
takt við hreyfinguna.
Ókunnur höfundur
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Heimildir:
Vísa: Helga Gunnarsdóttir og Ragnheiður Gestsdóttir (1986: 78).
Nótur: Helga Gunnarsdóttir og Ragnheiður Gestsdóttir (1986: 78). Sama
lag og við dans númer 17, Stígur hún við stokkinn.
Dans: Ása Ketilsdóttir (munnleg heimild, 7.janúar 2015). Una Margrét
Jónsdóttir (2010: 23).

17

4. Guð gaf mér eyra
Upphafsstaða: Leiðast í einföldum hring.
Spor: Gönguspor.

Söngtexti:
1

:Guð gaf mér eyra, svo nú má ég 2heyra.
1
Guð gaf mér auga, svo nú má ég 3sjá:
4
Guð gaf mér hönd, svo ég 5gjört geti meira.
6
Guð gaf mér fætur, sem 7nú stend ég á.
1
Guð gaf mér eyra, svo nú má ég 2heyra.
1
Guð gaf mér auga, svo nú má ég 8sjá.
Höfundur ókunnur
Danslýsing/leiklýsing:
1

Sex gönguspor réttsælis í hring, stöðvað og snúið inn í hringinn.

2

Við orðið heyra er höndum tyllt við eyru, þ.e.a.s. fyrst hægri hönd
við hægra eyra og síðan vinstri hönd við vinstra eyra, (heyr – a).

3

Báðar hendur fyrir ofan augu á ,,sjá”.

4

Fjögur gönguspor inn í hringinn.

5

Klappað fimm sinnum, staðið kyrr á klappinu sem er: hægt – hratt –
hratt – hægt – hægt.
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6

Fjögur gönguspor aftur á bak.

7

Stappað fimm sinnum, hægt – hratt – hratt – hægt – hægt.

8

Á ,,sjá” eru hendur settar fyrir ofan augu og litið upp í loft.
Höfundur ókunnur

Heimildir:
Vísa: Vísnabókin (1973: 95), Leikum og syngjum (1983: 52), Vísnakver
krakkanna (á.á.: 34).
Nótur: Leikum og syngjum (1983: 52).
Dans: Kolfinna Sigurvinsdóttir og Hulda Sverrisdóttir (2002) númer 6 í
viðauka (2008).
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5. Hvað kanntu´ að vinna?
( Baggalútur )
Upphafsstaða: Frjáls um salinn, tvö og tvö andspænis hvort öðru. Einnig
er hægt að dansa þennan dans í einföldum hring.
Spor: Gönguspor, hlaupspor.

Söngtexti:
1

Hvað kanntu´að vinna
Baggalútur minn?
3
Þráðakorn að spinna
4
og elta lítið skinn,
5
kveikja ljós og 6sópa hús.
7
Bera inn ask og fulla krús
8
og fara fram í eldhús.
2

Höfundur ókunnur
Danslýsing/leiklýsing:
1

Lófum klappað saman fjórum sinnum

2

Benda með vísifingri á hvort annað, fjórum sinnum.

3

Spinna. Annar fóturinn og hendur hreyfðar eins og spunnið sé.

4

Lófum núið saman.
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5

Hægri hönd strokið eftir vinstri lófa, leikið að kveikja á eldspýtu.

6

Sópað. Örmum sveiflað fram og aftur.

7

Hægri axlir saman, armar fram, lófar upp. Gengið í hálfan hring.

8

Hlaupið „fram í eldhús“, t.d. í sætið sitt eða út að vegg.
Sigríður Valgeirsdóttir

Afbrigði: Við atriði númer 2 er bent með vísifingri inn í hringinn ef dansinn
er dansaður í einföldum hring. Í atriði númer 7 gengur hver dansari
hálfan eða einn hring á staðnum.

Heimildir:
Vísa: Una Margrét Jónsdóttir (2009: 57), Steingrímur Arason (1950: 27).
Nótur: Una Margrét Jónsdóttir (2009: 57), Steingrímur Arason (1950: 27).
Dans: Kolfinna Sigurvinsdóttir og Hulda Sverrisdóttir (2002) númer 8 í
viðauka (2008), Steingrímur Arason (1950: 27).
.

21

6. Hver var að hlæja?
( Kötturinn )
Upphafsstaða: Í pörum í tvöföldum hring, pörin halda saman innri
höndum, snúa rangsælis.
Spor: Gönguspor.

Söngtexti:
1

Hver var að hlæja þegar ég kom inn?
Kannski´ að það hafi verið kötturinn.
3
:Æi nú, jæja,
4
látum hann þá hlæja,
5
kannski´að hann hlæi ekki´í annað sinn:
2

Höfundur ókunnur
Danslýsing/leiklýsing:
1

Byrja á ytra fæti, eitt skref áfram innri fótur að, allt endurtekið (ytri –
saman – ytri – saman).

2

Númer 1 endurtekið aftur á bak, byrja á innra fæti.

3

Dansfélagar snúa bökum saman, beygja aðeins hné og klappa
tvisvar á læri.

4

Dansfélagar snúa hvor að öðrum og klappa tvisvar í lófa hvors
annars.
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5

Taka saman báðum höndum eða hægri armkrók og dansa átta
spor í hring á staðnum.
Kolfinna Sigurvinsdóttir

Heimildir:
Vísa: Helga Gunnarsdóttir og Ragnheiður Gestsdóttir (1986: 64).
Nótur: Helga Gunnarsdóttir og Ragnheiður Gestsdóttir (1986:64).
Dans: Kolfinna Sigurvinsdóttir og Hulda Sverrisdóttir (2002) númer 11 í
viðauka (2008).
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7. Kindur jarma í kofunum
Upphafsstaða: Fjögur börn mynda hring.
Spor: Gönguspor.

Söngtexti:
1

Kindur jarma‘ í kofunum, kofunum.
Kýrnar baula´á básunum, básunum.
3
Hestar hneggja‘ í haganum,
4
hundar gelta´ á bæjunum, 5bæjunum.
2

Höfundur ókunnur (gamall húsgangur)
Danslýsing/leiklýsing:
1

Fjögur gönguspor réttsælis í hring, stöðva og klappa þrisvar.

2

Fjögur gönguspor rangsælis í hring, stöðva og stappa þrisvar.

3

Tvö börn mynda hlið með örmum og hin tvö fara í gegn.

4

Börnin sem áður fóru í gegnum hliðið mynda nú hlið og hin fara í
gegn.

5

Hringur myndaður (með fjórum börnum) og armar færðir upp og
niður.
Höfundur ókunnur
24

Heimildir:
Vísa: Bjarni Þorsteinsson (1906 - 1909: 618), Vísnabók (1973: 23),
Helga Gunnarsdóttir og Ragnheiður Gestsdóttir (1986: 56), Einu sinni átti
ég gott (2006: 59).
Nótur: Bjarni Þorsteinsson (1906 - 1909: 618), Helga Gunnarsdóttir og
Ragnheiður Gestsdóttir (1986: 56), Söngvasafn (2012: 119).
Dans: Kolfinna Sigurvinsdóttir og Hulda Sverrisdóttir (2002) númer 10 í
viðauka (2008).
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8. Klappa saman lófunum
Upphafsstaða: Setið á gólfi eða staðið í hring.
Spor: Engin spor.

Söngtexti:
Klappa saman lófunum
reka féð úr móunum,
vinna sér inn bita,
láta ekki hann pabba vita.
Klappa saman lófunum,
reka réð úr móunum,
tölta á eftir tófunum,
tína egg úr spóunum.
Lausavísur eða gamall húsgangur
Danslýsing/leiklýsing:
Klappað í takt við sönginn.

26

Heimildir:
Vísa: Helga Gunnarsdóttir og Ragnheiður Gestsdóttir (1986: 53),
Vísnabókin (1973: 63), Leikum og syngjum (1983: 50).
Nótur: Helga Gunnarsdóttir og Ragnheiður Gestsdóttir (1986: 53). Breytti
nótum örlítið svo þær passi við þessa vísu.
Dans: Ekki eiginlegur dans, bara klappað í takt við lagið, hef gert það
sjálf með ungum nemendum.
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9. Krummi krunkar úti
Upphafsstaða:Í pörum í einföldum hring, snúa hvort á móti öðru. Hendur
á mitti.
Spor: Valhopp til hliðar. Sporhopp. Jafnfætishopp.

Söngtexti:
1

Krummi krunkar úti
kallar á nafna sinn.
3
Ég fann höfuð af hrúti
hrygg og gæruskinn;
4
:Komdu nú og kroppaðu með mér
5
krummi nafni minn:
2

Gamall húsgangur
Danslýsing/leiklýsing:
1

Þrjú valhopp til hliðar til hægri og eitt jafnfætishopp. Daman dansar
inn í hring, herrann út úr hring. Byrja með hægra fæti.

2

Númer 1 endurtekið til vinstri, enda hvort á móti öðru.

3

Númer 1 og 2 endurtekið gagnstætt, byrja með vinstra fæti.

4

Hægri armkrókur, fjögur sporhopp í hálfan hring (eða einn og
hálfan) á staðnum.
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5

Vinstri armkrókur með granna, fjögur sporhopp í hálfan hring (eða
einn og hálfan) á staðnum.

Afbrigði: Í einföldum hring, sex valhopp til vinstri og jafnfætishopp,
endurtekið til hægri. Armkrók og átta sporhopp í hring með eigin
dansfélaga bæði rétt- og rangsælis.
Kolfinna Sigurvinsdóttir

Heimildir:
Vísa: Bjarni Þorsteinsson (1906 - 1909: 510), Söngvasafn (2012: 122).
Nótur: Bjarni Þorsteinsson (1906 - 1909: 510).
Dans: Kolfinna Sigurvinsdóttir og Hulda Sverrisdóttir (2000) númer 7 fyrir
3. bekk.
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10. Krummi snjóinn kafaði
Upphafsstaða:Tvöföld röð, 4 pör í röð, herrar hægra megin, séð að
framan, dömur vinstra megin, gott bil á milli raða.
Spor: Gönguspor, stapp.

Söngtexti:
1

Krummi snjóinn 2kafaði
3
kátur hló og 4sagði
1
að hún tófa 2ætlaði
3
einum lóga 4gemlingi.
Gamall húsgangur
Danslýsing/leiklýsing:
1

Dansfélagar dansa þrjú gönguspor áfram á móti hvort öðru, byrja á
vinstra fæti.

2

Klappa saman eigin lófum einu sinni og tvisvar á lófa dansfélaga.

3

Dansfélagar dansa þrjú gönguspor aftur á bak frá hvort öðru, byrja
á hægra fæti.

4

Tvö stöpp á staðnum, vinstri, hægri.
Kolfinna Sigurvinsdóttir

Þennan dans og þann næsta Krumminn í hlíðinni má dansa hvorn á eftir
öðrum og til skiptis.
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Heimildir:
Vísa: Helga Gunnarsdóttir og Ragnheiður Gestsdóttir (1986: 10).
Nótur: Helga Gunnarsdóttir og Ragnheiður Gestsdóttir (1986:10),
Söngvasafn (2012: 135).
Dans: Kolfinna Sigurvinsdóttir og María Einarsdóttir (1989: 27).

31

11. Krumminn í hlíðinni
Upphafsstaða: Tvöföld röð, 4 pör í röð, herrar hægra megin, séð að
framan, dömur vinstra megin, gott bil á milli raða. Pör númeruð 1 – 4.
Spor: Sporhopp eða hlaupspor, gönguspor.

Söngtexti:
1

Krumminn í hlíðinni
hann fór að slá,
2
þá kom lóa lipurtá
og fór að raka ljá.
3
Hann gaf henni hnappa þrjá
og bannaði henni´ að segja frá
4
en hann spói spíssnefur
hann sagði frá,
5
prakkarinn sá.
6
Þó var ljáin ekki nema
7
hálft annað puntstrá.
Gömul þula
Danslýsing/leiklýsing:
1

4.par tekur saman innri höndum og hoppar fjögur sporhopp (eða
átta hlaupspor) áfram á milli raðanna og stöðvar fremst, handtaki
sleppt, bakkað í raðirnar.

2

3. par dansar eins og 4. par í númer 1.
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3

2. par dansar eins og 4. par í númer 1.

4

1. par dansar eins og 4. par í númer 1.

5

Dansfélagar dansa þrjú gönguspor á móti hvort öðru, byrja á
vinstra fæti, enda með fætur saman og skekja vísifingur hægri
handar um leið.

6

Dansfélagar dansa þrjú gönguspor aftur á bak, byrja á hægra fæti,
frá hvort öðru enda með fætur saman.

7

Tvö stöpp á staðnum (vinstri, hægri) síðan tvö klöpp í eigin lófa.

Síðan er fyrri dansinn, Krummi snjóinn kafaði, dansaður aftur og þessi
síðan í beinu framhaldi, eins oft og óskað er.
Kolfinna Sigurvinsdóttir

Heimildir:
Vísa: Helga Gunnarsdóttir og Ragnheiður Gestsdóttir (1986: 37).
Nótur: Helga Gunnarsdóttir og Ragnheiður Gestsdóttir (1986: 37).
Dans: Kolfinna Sigurvinsdóttir og María Einarsdóttir (1989: 28).
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12. Mars (með afbrigðum)
Upphafsstaða: Í pörum í hring, snúið rangsælis, halda saman innri
höndum. Dama við hægri hlið herrans.
Spor: Gönguspor. Valhopp til hliðar.
Atriði

Danslýsing/leiklýsing:

1

Gengið áfram í hring.

2

Gengið fram eftir miðju gólfi.

3

Herrar beygja til vinstri, dömur til hægri, fremst á dansgólfinu.
Höndum sleppt um leið og beygt er.

4

Þegar þau mætast aftast á dansgólfinu, fer dömuröð inn fyrir
herraröð. Herraröð fer út fyrir, nær beygju. Allir ganga áfram.

5

Er þau mætast aftur (fremst á dansgólfinu) fer dömuröð út fyrir,
nær veggjum, herraröð inn fyrir dömuröð. Allir ganga áfram.

6

Nú mætast raðirnar aftast á dansgólfinu, dansfélagar taka saman
innri höndum og ganga fram eftir miðju gólfi.

7

Er þau eru komin fremst á dansgólfið, beygja pörin ýmist til vinstri
eða hægri. 1.par til vinstri, 2.par til hægri, 3.par til vinstri o.s.frv.
Þau ganga upp eftir dansgólfinu nærri veggjum og mætast aftast.

8

Er pörin mætast aftast á dansgólfinu stöðva þau. Pörin með
oddatölu öðru megin en pör með jafnri hinu megin. Pör með jafnri
tölu lyfta örmum (sem þau leiðast með) búa til göng og ganga
áfram. Pör með oddatölu ganga undir armbogana. (Ath. Allir ganga
áfram). Raðir hittast fremst á dansgólfinu (á hinum enda
dansgólfsins) og skipta þá um hlutverk, pör með oddatölu búa til
göng, pör með jafnri tölu ganga undir armbogana. Nú mætast þau
aftur aftast á dansgólfinu.

9

Pör með jafnri tölu sleppa höndum, stilla sér upp á móti hvort öðru
og klappa saman lófum í takt við tónlist. Pör með oddatölu taka
saman í flugtak og dansa valhopp til hliðar á milli raðanna, allan
hringinn og enda þar sem þau byrjuðu valhoppið. Raðirnar skipta
nú um hlutverk.
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10

Nú eru raðirnar hvor á móti annarri aftast á dansgólfinu, pörin
leiðast. Nú tengist 1. og 2. par (4 dansarar leiðast hlið við hlið) og
ganga fram eftir miðju gólfi. Öll hin pörin gera það sama og ganga
fyrir aftan 1.pörin.

11

Þegar öll pörin (tvö og tvö) hafa tengst og gengið fram eftir miðju
gólfi (smá bil á milli raðanna – gata) gengur 1.herrann af stað á
milli raðanna, sem tengjast smátt og smátt. Dama lengst til hægri í
hverri röð tekur í hönd herra sem er lengst til vinstri í næstu röð
fyrir aftan.

12

Þegar allir hafa tengst er búinn til snigill (gengið réttsælis). Athugið
að allir snúi eins í halarófunni.

13

Þegar snigillinn er orðinn sæmilega þéttur og 1.herra er innst í
sniglinum, snýr hann við (herrann) og þræðir til baka rangsælis uns
kominn er einfaldur hringur.

14

Höndum sleppt, dansfélagar leiðast með innri höndum eins og í
upphafi. Ganga áfram rangsælis þar til tónlistin stöðvast.

Lengd hvers atriðis fyrir sig fer eftir stærð dansgólfsins og fjölda
þátttakenda. *
*Samantekt: Kolfinna Sigurvinsdóttir
Afbrigði: Við atriði númer 9 er hægt að koma með ýmis önnur atriði en að
dansa flugtak á milli raðanna. Hægt er að keyra hjólbörur, krækja örmum
eða fótum saman, halda í eyru hvort á öðru, dansa frjálst eitt og eitt eða
láta nemendur koma með hugmyndir.

Heimildir:
Vísa: Engin vísa
Nótur: Engar nótur. Hægt að nota hvaða tónlist sem gott er að marsera
við. Sem dæmi má nefna Öxar við ána, Fram fram fylking, Göngum upp í
gilið, Upp,upp, upp á fjall og fleiri.
Dans: Kolfinna Sigurvinsdóttir og Hulda Sverrisdóttir (2000) númer 24
fyrir 4. bekk.
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13. Móðir mín í kví kví
Upphafsstaða: Tvöfaldur hringur, herrann með bak inn að miðju,
dansfélagar halda saman báðum höndum.
Spor: Gönguspor.

Söngtexti:
1

Móðir mín í kví, kví,
kvíddu ekki því, því.
3
Èg skal ljá þér duluna mína,
4
duluna mína að dansa í.
3
Ég skal ljá þér duluna mína,
4
duluna mína að dansa í.
2

Þjóðvísa
Danslýsing/leiklýsing:
1

Dansfélagar dansa tvö skref til hliðar (í sömu átt), enda með
fætur saman. Armar sveiflast til vinstri og hægri í takt við lagið.

2

Endurtekið í hina áttina.

3

,,Mala korn” fyrst í dansátt með þremur göngusporum, enda
með fætur saman.

4

Endurtekið í hina áttina.
Kolfinna Sigurvinsdóttir
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Heimildir:
Vísa: Bjarni Þorsteinsson (1906 - 1909: 642). Söngvasafn (2012: 146).
Nótur: Söngvasafn (2012: 146).
Dans: Kolfinna Sigurvinsdóttir og Hulda Sverrisdóttir (2002) númer 19.
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14. Nú er frost á Fróni
( Þorraþrællinn 1866 )
Upphafsstaða: Einfaldur hringur, í pörum, allir leiðast.
Spor: Rennispor, sporhopp, jafnfætishopp.

Söngtexti:
1

Nú er frost á Fróni, frýs í æðum blóð.
Kveður kuldaljóð 3Kári´ í jötunmóð.
4
Yfir laxalóni liggur klakaþil
5
hlær við hríðarbyl 6hamragil.
7
Mararbára blá 8brotnar þung og há
9
unnar steinum á yggld og grett á brá.
10
Yfir aflatjóni æðrast skipstjórinn.
Harmar hlutinn sinn hásetinn.
2

1

Horfir á heyjaforðann hryggur búandinn:
,,Minnkar stabbinn minn, 3magnast harðindin.
4
Nú er hann enn á norðan, næðir kuldaél
5
yfir móa´og mel, 6myrkt sem hel.”
7
Bóndans býli á 8björtum þeytir snjá.
9
Hjúin döpur hjá honum sitja þá.
10
Hvítleit hringaskorðan huggar manninn trautt:
Brátt er búrið autt, búið snautt.
2

1
2

Þögull þorri heyrir þetta harmakvein,
en gefur grið ei nein, 3glíkur hörðum stein,
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4

engri skepnu eirir, alla fjær og nær
kuldaklónum slær 6og kalt við hlær:
7
,,Bóndi minn, þitt bú 8betur stunda þú.
9
Hugarhrelling sú er hart þér þjakar nú,
10
þá mun hverfa´en fleiri höpp þér falla í skaut.
Senn er sigruð þraut, ég svíf á braut.”
5

Kristján Jónsson
Danslýsing/leiklýsing:
1

Sex rennispor til vinstri, hægri fótur ekki færður að vinstra fæti á
sjötta spori, byrja á vinstra fæti.

2

Þrjú rennispor til hægri, vinstri fótur ekki færður að hægra fæti á
þriðja spori.

3

Þrjú rennispor til vinstri, hægri fótur ekki færður að vinstra fæti á
þriðja spori.

4

Númer 1 endurtekið til hægri.

5

Númer 2 endurtekið til vinstri.

6

Tvö rennispor til hægri og eitt jafnfætishopp.

7

Dömur dansa þrjú sporhopp áfram inn að miðju, byrja á vinstra
fæti, en herrar dansa eins og við númer 3. Allir hafa hendur á
mjöðmum.

8

Dömur dansa þrjú sporhopp aftur á bak út úr hring, byrja á hægra
fæti, en herrar dansa eins og við númer 2. Endað í einföldum hring.

9

Númer 7 og 8 endurtekið nema herrar dansa eins og dömur
dönsuðu en dömur dansa eins og herrar dönsuðu.

10

Atriði 1 og 2 endurtekin. Einnig atriði 6 nema til vinstri.
Kolfinna Sigurvinsdóttir
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Heimildir:
Vísa: Helga Gunnarsdóttir og Ragnheiður Gestsdóttir (1986: 8).
Nótur: Helga Gunnarsdóttir og Ragnheiður Gestsdóttir (1986: 8),
Söngvasafn (2012: 152). Þar stendur að lagið sé úr Genboerne eftir J.C.
Hostrup.
Dans: Kolfinna Sigurvinsdóttir (1993: 11).
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15. Ólafur reið með björgum fram
Upphafsstaða: Einfaldur hringur, vikivakatak.
Spor: Vikivakaspor, hliðarspor.

Söngtexti:
1

Ólafur reið með björgum fram.
Villir hann, stillir hann.
Hitti´hann fyrir sér álfarann.
Þar rauður loginn brann;
2
blíðan lagði byrinn undan björgunum,
blíðan lagði byrinn undan björgunum fram.
1

Þar kom út ein álfamær.
Villir hann, stillir hann.
Sú var ekki Kristi kær.
Þar rauður loginn brann;
2
blíðan lagði…
1

Þar kom út ein önnur.
Villir hann, stillir hann.
Hélt á silfurkönnu.
Þar rauður loginn brann;
2
blíðan lagði…
1

Þar kom út hin þriðja.
Villir hann, stillir hann.
Með gullband um sig miðja.
Þar rauður loginn brann;
2
blíðan lagði…
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1

Þar kom út hin fjórða.
Villir hann, stillir hann.
Hún tók svo til orða.
Þar rauður loginn brann;
2
blíðan lagði…
1

“Velkominn, Ólafur liljurós!
Villir hann, stillir hann.
Gakk í björg og bú með oss.”
Þar rauður loginn brann;
2
blíðan lagði…
1

Vendi ég mínu kvæði í kross.
Villir hann, stillir hann.
Sankti María sé með oss.
Þar rauður loginn brann;
2
blíðan lagði…
Íslensk þjóðvísa
Danslýsing/leiklýsing:
1

Tvö hæg vikivakaspor með snúning. (Eitt spor á v. fót (réttsælis)
og h. fótur að, annað spor á v. fót. og h. fótur að v. fæti). Snúist í
hálfan hring. Eitt spor áfram (rangsælis) á h. fót og snúist hálfan
hring til baka, til v. )

2

Tvö hröð vikivakaspor. Í seinna h. fótar spori er stigið beint inn í
hringinn. V.fæti er stigið að h.fæti og samtímis er örmum lyft upp án
þess að handtaki sé sleppt.V. fæti er þá stigið aftur á bak og h.fæti
stigið að.

Dansinn er endurtekinn frá byrjun. Síðasta erindið byrjar eins og hin, en
eftir tvö hæg spor á v. fót snúa dansfélagar saman (herrann snýr í hálfan
hring til h.), taka saman höndum í heilflug og dansa tvö hliðarspor inn í
hringinn (hliðar, að, hliðar) (við textann „Villir hann”) og tvö hliðarspor út
úr hringnum („stillir hann”). Hliðarsporin eru lítil og hröð. Að loknum
hliðarsporum snýr herrann hálfan hring til v. Síðan er dansað út erindið
eins og áður er lýst.
Ókunnur höfundur
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Heimildir:
Vísa: Sigríður Þ. Valgeirsdóttir (1959: 34 – 35), Helgi Valtýsson (1930:
26-27).
Nótur: Helgi Valtýsson (1930: 26).
Dans: Sigríður Þ. Valgeirsdóttir (1959: 34-35).
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16. Pílaranda
Upphafsstaða: Tvö börn standa andspænis hvort öðru og haldast í
hendur. Önnur tvö taka saman höndum þvert yfir þannig að myndist
kross.
Spor: Stígspor, valhopp til hliðar.

Söngtexti:
Pílaranda, pílaranda, marinn, gúlarinn
og tökum Kolfinnu í skarinn.
Pílaranda, pílaranda, marinn, gúlarinn
og tökum Rebekku í skarinn.
Pílaranda, pílaranda, marinn, gúlarinn
og tökum Aþenu í skarinn.
Pílaranda, pílaranda, marinn, gúlarinn
og tökum Jóhönnu í skarinn.
Pílaranda, pílaranda, marinn, gúlarinn
og leysum alla´ úr skarinn.
Höfundur ókunnur
Danslýsing/leiklýsing:
Vísan er sungin og hendur hreyfðar fram og aftur. Annar fóturinn er
fyrir framan hinn og ruggað er lítillega fram og til baka í takt við lagið,
stígspor. Nafn einhvers í hópnum er nefnt, t.d. Kolfinnu, og er þá örmum
lyft upp og aftur fyrir bak hennar. Byrjað að lyfta örmum sem liggja yfir.
Vísan er sungin fjórum sinnum þar til öll börnin eru komin ,,í skarinn”. Í
44

fimmta sinn er vísan sungin fimmund hærra en áður. Börnin dansa
valhopp til hliðar og leysa alla með því að lyfta höndum upp án þess að
sleppa og haldast að lokum í hendur á sama hátt og í upphafi.
Höfundur ókunnur

Heimildir:
Vísa: Leikum og syngjum (1983: 33), Kolfinna Sigurvinsdóttir og Hulda
Sverrisdóttir (2002) númer 15 í viðauka (2008).
Nótur: Leikum og syngjum (1983: 33).
Dans: Kolfinna Sigurvinsdóttir og Hulda Sverrisdóttir (2002) númer 15 í
viðauka (2008).
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17. Stígur hún við stokkinn
Upphafsstaða: Standa einn og einn eða tveir og tveir saman.
Spor:Stígspor.

Söngtexti:
Stígur hún við stokkinn,
stuttan á hún sokkinn,
ljósan ber hún lokkinn,
litli telpuhnokkinn.
Stígur hann Lalli
langt inni á palli.
Fjórar hefur hann fjalirnar
fótanna á milli.
Þjóðvísur
Danslýsing/leiklýsing:
Stigið er stígspor í takt við lagið og vísurnar sungnar.
Ókunnur höfundur
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Heimildir:
Vísa: Helga Gunnarsdóttir og Ragnheiður Gestsdóttir (1986: 78), Fleiri
gamlar vísur handa nýjum börnum (1995: 29), Vísnabókin (1973: 81).
Nótur: Helga Gunnarsdóttir og Ragnheiður Gestsdóttir (1986: 78). Sama
lag og við Faðir þinn er róinn.
Dans: Einungis er stigið stígspor í takt við lagið.
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18. Stóð ég úti´í tunglsljósi
( Álfareiðin )
Við þetta lag eru tveir dansar.

Söngtexti:
1

Stóð ég úti´ í tunglsljósi, 2stóð ég úti‘ við skóg
3
stórir komu skarar af álfum var þar nóg.
4
Blésu þeir á sönglúðra, bar þá að mér skjótt,
5
bjöllurnar gullu á heiðskírri nótt, 6bjöllurnar gullu á heiðskírri nótt.
1

Hleyptu þeir á fannhvítum 2hestum yfir grund.
3
Hornin jóa gullroðnu blika við lund.
4
Eins og þegar álftir af ísa grárri spöng.
5
Fljúga suður heiði með fjaðraþyt og söng, 6fljúga suður heiði með
fjaðraþyt og söng.
1

Heilsaði´ hún mér drottningin og 2hló að mér um leið.
3
Hló að mér og hleypti hestinum á skeið.
4
Var það út af ástinni ungu sem ég ber?
5
Eða var það feigðin sem kallar að mér? 6Eða var það feigðin sem kallar
að mér?
H. Heine – Jónas Hallgrímsson
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Dans 1:
Upphafsstaða: Í pörum í einföldum hring, flugtak.
Spor: Skiptispor, hliðarspor, gönguspor.
Danslýsing:
1–3

Eitt skiptispor til hliðar inn að miðju og tylla ytra færi í kross
yfir hinn fótinn inn að miðju. Endurtekið út úr hring.

4

Eitt hliðarspor og tylla inn að miðju. Endurtekið út úr hring.

5

Dansfélagar taka saman hægri armkrók og ganga átta
gönguspor réttsælis í hring á staðnum.

6

Númer 5 endurtekið rangsælis með vinstri armkrók.
Kolfinna Sigurvinsdóttir

Dans 2:
Upphafsstaða: Einfaldur hringur, snúið inn í hringinn, laust vikivakatak í
brjósthæð, hægri hönd yfir.
Spor: Vikivakaspor, skiptispor, hliðarspor.
Danslýsing:
1

Vikivakaspor með hællyftum. Skiptispor til vinstri, hægri fótur að
án þunga.

2

Hægra fæti stigið til hægri hliðar, vinstri fótur að, lyfst upp á tær og
sigið niður á hæla.

3 - 4 Endurtekið frá byrjun, tvisvar í viðbót. Lokahreyfing: Handtaki
sleppt, snúa að dansfélaga, stúlkan snýr fjórðung úr hring til vinstri
og pilturinn fjórðung úr hring til hægri. Hægri olnbogum krækt
saman.
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5

Hlaupið réttsælis í einn hring á staðnum með sjö hlaupsporum.
Byrjað með vinstra fæti. Snúið að félaga og fætur saman um leið
og höndum er klappað.

6

Endurtekið sama og við númer 5 nema rangsælis í hring, vinstri
olnbogum krækt og byrjað með hægra fæti. Lokahreyfing: Handtaki
sleppt og myndaður hringur sem í upphafi.
Ókunnur höfundur
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Heimildir:
Vísa: Sigríður Þ. Valgeirsdóttir (2001: 13).
Nótur: Helgi Valtýsson (1930: 36), Söngvasafn (2012: 177).
Dans 1: Kolfinna Sigurvinsdóttir (1993: 12).
Dans 2: Sigríður Þ. Valgeirsdóttir (2001: 12).
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19. Stúlkurnar ganga
Upphafsstaða: Einfaldur hringur, snúa 1/8 á ská inn í hring í átt réttsælis,
vikivakatak.
Spor: Vikivakaspor, gönguspor, stapp á staðnum, upp á tær og niður.

Söngtexti:
1

Stúlkurnar ganga sunnan með sjá
með línsvuntur langar og léreftin blá.
2
Hún er stúlkan fyrsta sem á undan fer,
hún ber gull og festi, það hofmannlega ber.
3
Hún ber gull og festi, hýr og efnileg,
með gullspöng um enni, hýr og efnileg.
4
Bláklædd og rauðklædd svo er stúlkan fín,
allir vilja fá hana en hún er stúlkan mín.
Höfundur ókunnur
Danslýsing/leiklýsing:
1

Tvö vikivakaspor, upp á tær og niður (talning 1 - 16).

2

Leiðast í einföldum hring. Þrjú skref inn að miðju, byrja á vinstra
fæti,fætur saman á fjórum. Klappa saman lófum fjórum sinnum.
Þrjú skref út úr hring (aftur á bak), fætur saman á fjórum, stappa
fótum fjórum sinnum (talning 17-32).

3

Eins og í upphafi, vikivakatak, tvö vikivakaspor, upp á tær og niður
(talning 33-48).

4

Leiðast í einföldum hring. Fjögur hæg skref inn að miðju (talning
49-56), lyfta rólega upp örmum (talning 57-60 ) og niður með arma
rólega (talning 61-64). Enda inni í hring.
Hulda Sverrisdóttir
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Í Þjóðlagasafni Bjarna Þorsteinssonar (1906 - 1909: 561-562) er vísan
aðeins á þessa leið:
Stúlkurnar ganga sunnan með sjó,
með línsvuntur langar og ljereptin mjó.
Úr Halldóru Bjarnadóttur, Kvæði og leikir handa börnum (1949: 36),
höfundur ókunnur:
Stúlkurnar ganga sunnan með sjó,
með línsvuntur langar og léreftin mjó.
Það mun vera stúlkan mín,
sem á undan gengur.
Hún ber gull og festi
og spennur niður á belti,
laufaprjóna ber hún þrjá,
fögur er hún framan á,
með gullspöng um ennið,
og það sómir henni, stúlkunni minn.
Hún er dýr og drengileg,
hún er skýr og skikkanleg,
hún gengur hvert sinn hógvær um bæinn,
reisug og ráðsvinn, reyna má það hug minn,
hvenær, sem eg fljóð finn,
fagnar allur þankinn,
þá er úti hryggðin
og vermanna styggðin.

Heimildir:
Vísa: Halldóra Bjarnadóttir (1949: 36), nota hér eins og sungið á sýningu
Þjóðdansafélags Reykjavíkur 1995, skrifað upp eftir myndbandi (Svo skal
dansinn duna, 1995).
Nótur: Bjarni Þorsteinsson (1906 - 1909: 561-562).
Dans: Hulda Sverrisdóttir, óútgefið efni (2012).
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