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ÚTDRÁTTUR 
Er samkvæmisdans list eða íþrótt? Í þessari rannsókn er leitað svara við þessari 

spurningu með því að skoða nánar viðhorf dansaranna sjálfra og sögulegan bakgrunn 

dansins. Þróun samkvæmisdansins er sérstaklega veitt athygli og hún skoðuð í því 

ljósi sem dansinn er í dag þar sem tvær ólíkar stefnur hafa myndast; ein sem togar 

samkvæmisdansinn nær rótum sínum og á sama tíma nær hinu listræna og hin stefnan 

vill komast nær Ólympíuleikunum og íþróttaheimum. Nálgast er á fræðilegan máta 

ýmsar kenningar um listir og hvað skilgreinir listamanninn. Markmiðið er að varpa 

nýju ljósi á samkvæmisdansinn og hugsanlega koma auga á nýjar leiðir sem færir 

samkvæmisdönsurum ferska sýn og opnar umræðuna milli listheima og íþróttaheima.  

Aðferðirnar sem notaðar eru við öflun gagna felast í eigindlegum opnum viðtölum, 

við bæði samkvæmisdansara og listdansara, sem studd voru með vettvangsathugun 

rannsakanda. Engin endanleg svör gáfust fyrir utan þau sem gefa af sér frekari 

spurningar. Viðmælendur staðfesta í raun réttmæti aðalrannsóknarspurningarinnar þar 

sem full ástæða er að skoða samkvæmisdansinn bæði sem list og íþrótt. Gert er grein 

fyrir því að niðurstöður þessar bendi til þess að þörf sé á frekari rannsóknum með 

stærri hóp þátttakenda til þess að skoða listir og íþróttir og hvernig þessir tveir heimar 

eru skilgreindir í samfélaginu. Ritgerð þessi er upphafið af áhugaverðu rannsóknarefni 

sem hægt er að þróa á ólíkan máta og gert er grein fyrir í umræðukafla í lok 

ritgerðarinnar. 

 

Lykilorð: Samkvæmisdans, listdans, ballett, viðhorf, listir, íþróttir, listaskilgreining, 

sjálfsmynd, viðtökufræði 
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ABSTRACT 
This research focuses on analysing the distinction between art and sport through the 

examination of ballroom dancing as competitive dancesport or as art. Generally, 

ballroom dancing is defined as sport as it is practised in that social environment. 

However this research suggests that ballroom dance might be considered as art as 

well. Today there are two different federations that operate as guidelines for the dance 

rules and regulations in ballroom dancing. These federations have two very different 

aims and objectives. One is trying to hold on to the artistic identity of ballroom 

dancing while the other is advancing more towards the world of sports and the 

Olympics. To find out how to view ballroom dancing in a new light a qualitative 

research was made that interviewed both ballroom dancers and artistic dancers about 

their experiences and attitudes towards dance as art and dance as sport. Another  topic 

throughout the research is the discussion about what defines art. The participants 

discuss their views and as a result the research concludes that ballroom dancing might 

be considered as part of the artform dance but one that has developed in a competitive 

way that has taken it into the sport environment. There are no definite conclusions in 

the end but rather an open discussion about the meaning of this research and how to 

gain new ideas based on its information. 

 

Keywords: Ballroom dancing, dance, ballet, personal views, art, sport, art definitions, 

identity, audiences 
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FORMÁLI 
Þetta rannsóknarverkefni er 30 ECTS eininga lokaverkefni til meistaragráðu í 

menningarstjórnun við Háskólann á Bifröst. Leiðbeinandi er Ásgerður G. 

Gunnarsdóttir. Ritgerðin er fræðilegt framlag til umræðunnar um hvað skilgreinir list. 

 

Friðrik Agni Árnason 
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ÞAKKIR 
Þakkir fá allir þeir sem tóku þátt í þessari rannsókn og svöruðu vangaveltum mínum á 

einlægan og hreinskilinn hátt. Einnig vil ég þakka þeim fyrir að staðfesta það að þetta 

viðfangsefni er þess verðugt að fjalla um á gagnrýninn og akademískan hátt. Það var 

afar hvetjandi að vinna að þessari ritgerð og opnaði hún umræðu sem ég hef 

persónulegan áhuga á. Sérstakar þakkir fær leiðbeinandi verkefnisins Ásgerður 

Guðrún fyrir að veita faglega ráðgjöf og koma með gagnlegar ábendingar. Ásta 

Bjarnadóttir fær þakkir fyrir vinalegar ábendingar og samfylgdina á 

vettvangsathugunum. Anna Zerin fær þakklætisknús fyrir aðstoð á greiningu 

viðtalanna. Doktor Sigrún Lilja Einarsdóttir og samnemendur mínir á Bifröst fá einnig 

góðan þakkarbita fyrir að hlýða á hugmyndir um verkefnið í mótun. Að lokum fær 

eiginmaður minn, Davíð Rósenkrans Hauksson, þakkir fyrir að þola að hlusta á 

endalausar vangaveltur um dans og listir við kvöldmatarborðið og fyrir 

prófarkarlesturinn. 

 

,,Art is not what you see, but what you make others see“. 

- Edgar Degas 
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1 INNGANGUR 
Menning lýsir, skapar, varðveitir og miðlar tilfinningum og umhverfi mannlegs 

samfélags. Það gerist í máli, trú, hugmyndum, venjum, list og íþróttum (mín 

feitletrun F.A.Á.) eða á aðra vegu (Ágúst Einarsson, 2004). 

Hér að ofan er textabrot úr riti Ágústs Einarssonar Hagræn áhrif tónlistar þar sem 

menning er skilgreind með afar hnitmiðuðum hætti. Í þessu rannsóknarverkefni er 

einblínt sérstaklega á tvö síðastnefndu atriðin í upptalningu Ágústs, eða listir og 

íþróttir. Þetta tvennt mun óneitanlega flokkast til samfélagslegra og menningarlegra 

málefna en koma þó að samfélaginu með ólíkum hætti. Eða hvað? Má sjá samhengi 

með listum þegar talað er um ákveðnar íþróttagreinar? Sumar íþróttir eru 

fagurfræðilegar í eðli sínu og ekki ljóst hvort iðkendur þeirra gætu talist sem 

listamenn eða íþróttamenn. Til þess að svara því þá þarf m.a. að komast að því hvað 

skilgreinir list og listamann. Vissulega þarf að horfa til bæði hugvísindanna og 

félagsvísindanna til að komast að niðurstöðum um skilgreiningu á listamanninum. Það 

eitt er þó afar víðfeðmt viðfangsefni og því var ákveðið hér að tala um dans sem list 

annars vegar og dans sem íþrótt hins vegar, hvernig hefur verið skrifað um dans, trúað 

á dans, hugsað um hann og hverjar eru venjurnar í kringum hann. Samkvæmisdans er 

íþróttagrein sem stendur frammi fyrir stefnumótun í dag, og hefur ef til vill staðið í 

lengi án þess það hafi verið opinbert, þar sem greinin togast í tvær ólíkar áttir; í áttina 

að íþróttaheimi Ólympíuleikanna annars vegar og í áttina að upprunalegu 

fagurfræðilegu gildum sínum hins vegar. 

1.1  LÝSING Á VIÐFANGSEFNI 

Samkvæmisdans er tegund af dansi sem flokkaður er sem íþrótt samkvæmt Íþrótta- og 

Ólympíusambandi Íslands (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2016). Þar kemur 

fram flokkurinn Dansíþróttir í listanum yfir viðurkenndar íþróttagreinar. Í skýrslu 

sem unnin var af Katrínu Gunnarsóttur fyrir FÍLD (Félag íslenskra listdansara) árið 

2011 var fjallað um almenna stöðu listdans og listdanskennslu í landinu. Þar var 

samkvæmisdans rétt nefndur við útlistingu á hinum ólíku dansformum en þar sem 

hann er flokkaður sem íþrótt var samkvæmisdansinn ekki settur í samhengi með 

hinum dansstílunum í skýrslunni sem er fullkomlega réttlætanlegt. Viðfangsefni 

þessarar rannsóknar er hins vegar að spyrja hvort samkvæmisdans sé einungis íþrótt. 
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Missa samkvæmisdansar listrænt gildi með því að flokkast til íþrótta? Spilar 

umgjörðin lykilmáli? 

Dansiðkun á sér langa sögu og er almennt talin til fagurfræðilegra greina og 

lista. Þess vegna er áhugavert að skoða dansform sem er almennt skilgreint sem íþrótt. 

Þetta verkefni rýnir betur í samkvæmisdansinn, sögu hans og stöðu innan 

samfélagsins og ber hann saman við listir og listamenn. Það er gert með því að skoða 

einstaklingana innan greinarinnar sem eru keppnisdansarar og kennarar í 

samkvæmisdansi og með því að skoða  listdansara. Fyrst verður þó farið yfir hinar 

ýmsu kenningar um listir og listamenn til þess að styðjast við fræðilegar hugmyndir 

sem hjálpa til við gerð viðtalanna. Dregin verður upp mynd af dansi allt frá fornöld til 

hirðdansa sem síðan leiðir til balletts og samkvæmisdansins með stuttu söguágripi. 

Auk þess er núverandi stefnu samkvæmisdansins veitt sérstök athygli út frá 

tilvistarkreppunni sem greinin er að glíma við um þessar mundir, sem snýst einmitt 

um að skilgreina sjálfa sig sem íþrótt eða list. Þarf greinin að vera eitt en ekki hitt? 

Einnig má spyrja hvort að greinin græði á því að vera flokkuð sem íþrótt fjárhagslega.   

Síðastliðin ár hefur birtingarmynd samkvæmisdansins á almennum vettvangi 

fengið mun meiri athygli, þá sem hluta af afþreyingarefni, má þar nefna í 

sjónvarpsþáttum eins og Dancing with the stars, So you think you can dance? og 

Dans dans dans hér á landi. Aukið sjónvarpsefni ýtir einmitt undir frekari þátttöku 

almennings og dregur æ fleira fólk að samkvæmisdansi líkt og einn viðmælenda 

verkefnisins nefnir.  

Að lokum ber að nefna að samkvæmisdans, þrátt fyrir sína viðurkenningu sem 

íþrótt, hefur þurft að berjast fyrir því að vera tekinn alvarlega sem íþrótt. Ber þá að 

nefna stöðuga sókn Alþjóðlega dansíþróttasambandsins (e. World Dancesport 

Federation), sem verður vitnað í sem WDSF í þessu verkefni, til að fá 

samkvæmisdans á Ólympíuleikana. Átti það að verða að veruleika árið 2008 en er þó 

enn óuppfylltur draumur. Samkvæmisdans er því stöðugt á gráu svæði að reyna að 

skilgreina sig. Andstætt við markmið WDSF er hin stefnan að reyna að halda í 

tæknilegu og fagurlegu gildi samkvæmisdansins, sem um leið tekur hann nær 

listheimum. Þessari sýn framfylgir nefnilega hitt danssambandið sem nefnist 

einfaldlega á íslensku Heimsdansráðið (e. World Dance Council), eða eins og verður 

notað hér síðarmeir með skammstöfuninni WDC. Allir þessir þættir og þessar tvær 

ólíku stefnur innan dansins eru áhugaverðar og gegna veigamiku hlutverki þegar 

kemur að því að velta fyrir sér rannsóknarspurningunni. 
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1.2  RANNSÓKNARSPURNINGAR OG RANNSÓKNARMARKMIÐ 

Markmið þessarar rannsóknar er að komast að því, með hjálp eigindlegra gagna og 

aðferðum sem fyrir finnast, hvort hægt sé að afhjúpa samkvæmisdans og dansara í 

nýju ljósi, því eins og hefur komið fram er opinbera skilgreiningin sú að 

samkvæmisdans sé dansíþrótt og viðurkennd sem slík innan ÍSÍ. 

Aðalrannsóknarspurningin er þó einfaldlega: Er samkvæmisdans list eða íþrótt?  

Slík spurning gefur í skyn að rannsakandi efist um að skilgreiningin sé svo skýr. Með 

tilliti til núverandi stefnuskiptingar innan samkvæmisdansins þá er þetta eflaust 

spurning sem dansararnir spyrja sjálfa sig. Hvorum megin við þennan listræna ás ætla 

þeir að staðsetja sig. Aðrar undirspurningar vakna þegar hugurinn beinist að þessari 

vangaveltu eins og: Er samkvæmisdans ekki list óháð því hvort keppt sé í greininni? 

Þ.e.a.s. er málið svo einfalt? Er hægt að sameinast um það að samkvæmisdans sé 

einungis íþrótt? Eiga einstaklingar ekki rétt á því að skilgreina sig sem listamenn óháð 

félagslegu umhverfi? Því er ei hægt að neita að samkvæmisdans hefur fagurfræðileg 

gildi sem sker hann frá mörgum öðrum íþróttagreinum, og hefur samkvæmisdansi oft 

ekki verið tekið alvarlega sem íþróttagrein. Virðist því vera að samkvæmisdans hangi 

í lausu lofti varðandi sitt eigið hlutverk og stefnu. Því er markmiðið að lokum að kafa 

djúpt í samkvæmisdans og listina, bæði í gegnum birtingarmynd í samfélaginu, með 

hjálp sögulegs yfirlits og með að skoða viðhorf einstaklinga í dansi, til þess að 

hugsanlega uppgötva einhvern nýjan sannleik um viðfangsefnið. 

1.3  FRÆÐILEG NÁLGUN, HELSTU KENNINGAR OG BAKGRUNNUR  

Það má segja að fræðihluti verkefnisins sé tvískiptur. Til að nálgast rannsóknina á 

fræðilegan máta verður fyrst og fremst farið yfir ýmsar kenningar sem reyna að 

skilgreina listina og listamenn því ekki er hægt að ræða rannsóknarspurninguna án 

þess. Þessar kenningar styðjast bæði við félagslegan og heimspekilegan grundvöll og 

koma með áhugaverðar tilgátur sem gott er að hafa til hliðsjónar út verkefnið. 

Íþróttahliðin verður augljóslega tekin fyrir og skoðað hvaða hlutverki 

samkvæmisdansinn gegnir innan íþróttanna með því að notast við hugmyndir David 

Best (1980), m.a. um faguríþróttir og markamiðaðar íþróttir. Í öðrum hluta kaflans er 

dansinn skoðaður allt frá upphafi mannsins með stuttu yfirliti, hjálp heimilda og 

staðsetningu samkvæmisdans innan sögunnar og þróun til dagsins í dag. Ekki er nægt 

svigrúm til þess að kafa ítarlega í sögu alls dans. Þess vegna er aðallega notast við 

bókina Appollo´s Angels eftir Jennifer Homans (2010) þar sem hún rekur á mjög 
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áhugaverðan hátt sögu balletts og dans allt frá tímum Forngrikkja. Einnig verður að 

miklu leyti notast við bókina Ballet and Modern Dance (2002) eftir Susan Au. Það 

verður að segjast að ekki fyrirfinnst mikið af fyrri rannsóknum á Íslandi um 

samkvæmisdans með þeirri nálgun sem reynt er að taka hér. Í rauninni eru ekki miklar 

rannsóknir eða umfjallanir um þetta tiltekna viðfangsefni á heimsvísu, þó að vissulega 

séu gögn til staðar sem geta gefið skemmtilegt og áhugavert inntak. Söguleg gögn um 

samkvæmisdans eftir Arthur Franks (1985) verða höfð til hliðsjónar þegar tengingin 

við listræna tjáningu og dansinn eru rædd. Fræðilegi kaflinn er því blanda af sögulegri 

yfirferð dansins ásamt heimspekilegum vangaveltum um listir, íþróttir og 

sjálfsskilgreiningu. Leitast var við að tengja þann kafla við gagnagreininguna sjálfa í 

umræðum og ályktunarkaflanum í lok þessarar rannsóknar.  

1.4  KYNNING Á AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNAR 

Þetta er eigindleg rannsókn sem skipta má í tvo hluta sem þó helst í hendur sem ein 

eigindleg rannsókn. Í fyrsta lagi eru viðtöl við tólf einstaklinga (þar af eitt óformlegt 

viðtal) þar sem reynt var að kafa djúpt í efnið. Þessi viðtöl eru opin og styðjast við 

spurningaramma og viðmið frekar en staðlaðan spurningarlista. Nálgast má 

spurningarammann í viðauka 1, en hann inniheldur einungis spurningar sem reynt var 

að koma inn í og ræða. Sumar spurningar voru ekki notaðar með ákveðnum 

viðmælendum þar sem náttúrulegt flæði samtalsins leiddi rannsakanda að jafnvel betri 

upplýsingum. 

Þessi viðtöl eru svo studd með vettvangsathugun rannsakanda á danskeppni og 

danssýningu þar sem svipast var um og punktað niður það sem fyrir augu bar. Þessi 

vettvangsathugun er notuð sem verkfæri til þess að fá betri tilfinningu fyrir 

rannsóknarumhverfinu og gefur ögn meira kjöt á beinin í niðurstöðum. Einnig fór 

rannsakandi á nokkrar dansæfingar á meðan ferlinu stóð. Að lokum þegar niðurstöður 

eru túlkaðar mun rannsakandi jafnframt leita í eigin reynslubanka. Þekking hans og 

upplifun innan dansumhverfisins mun því virka sem kostur þegar á að skilja og túlka 

niðurstöður betur. Með upplifun hans innan dansheimsins gefst færi til þess að kafa 

dýpra í efnið og máta hans eigin upplifanir við kenningarnar um listamanninn og við 

reynslu annarra í rannsókninni. Hins vegar ber að taka fram að þegar niðurstöður eru 

túlkaðar verður einungis tekið tillit til svara viðmælendanna en ekki vangaveltna  

rannsakanda um eigin reynslu. Hans reynsla er tekin fram til þess að lesandi átti sig á 

að sá sem annast verkefnið hafi þekkingu á efninu. Síðar í kaflanum um ályktanir 

munu vangaveltur rannsakandans koma fram út frá þeim niðurstöðum sem viðtölin 
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gáfu. Kostir og gallar þess að vera nokkuð tengdur viðfangsefninu eru ræddir nánar í 

þriðja kafla. Til að fá samanburð á svörum og ólík sjónarmið var rætt við 

samkvæmisdansara, samkvæmisdanskennara og framkvæmdastýru Danssambands 

Íslands. Einnig var rætt við dansara innan Íslenska dansflokksins, aðra listdansara og 

danskennara. Markmið viðtalanna var að komast að bakgrunni einstaklinganna, 

viðhorfi þeirra til þess sem þeir gera og hvernig þeir skilgreina sjálfa sig. Þessi 

eigindlegu viðtöl voru höfð opin til að hleypa nýjum hugmyndum að ef þær skyldu 

hafa vaknað í miðju viðtali. Einnig þurftu spurningarnar að þróast nokkuð eðlilega og 

form spurninganna var því með ólíkum hætti eftir viðmælanda.  

Í lokaniðurstöðum var því hægt að túlka fræðileg gögn og fyrri rannsóknir 

með hjálp persónulegrar reynslu og eigindlegum rannsóknaraðferðum.   

1.5  RÖKSTUÐNINGUR FYRIR VALI Á VIÐFANGSEFNI 

Það þykir eflaust handahófskennt að taka fyrir samkvæmisdans í námi sem snýst um 

menningarstjórnun. Þó er það einmitt áhugavert og mikilvægt að taka umræðuna um 

hver er skilgreindur sem listamaður, og sé metinn sem slíkur, og hver ekki. 

Sérstaklega með tilliti til þeirrar árlegu umræðu um listamannalaunin sem virðist 

einungis verða heitari með hverju ári. Snýst sú umræða oftast í grunninn um að fólk er 

ekki sammála um hverjir séu þess verðugir að kallast listamenn og vera metnir til fjár 

fyrir starf sitt. 

  Forsaga rannsakanda liggur í margra ára keppnisreynslu sem dansara í 

samkvæmisdönsum og spratt því viðfangsefnið upp fyrst og fremst frá innra eðli hans 

eða forvitni. Þörfin fyrir að finna út af hverju það virðist vera ákveðin lína sem 

aðskilur samkvæmisdansarann frá listdansaranum; línurnar eru ekki skýrar þegar spurt 

er hvort samkvæmisdansari sé listamaður. Í ljósi ólíkra stefnumála sem dansinn 

stendur fyrir í dag er þetta kjörinn tími til þess að ræða þetta viðfangsefni með 

akademískum hætti. Í almennum og óformlegum samræðum um viðfangsefnið hefur 

rannsakandi einmitt komist að því að fólk virðist efins. Það eitt er merki um að það 

ætti endilega að taka þetta viðfangsefni upp af því að; ef það er ekki gert núna, þá 

hvenær? Og hver?  

Að taka upp þennan vinkil um dans í samfélagslega umræðu hér á landi hefur 

ekki verið gert áður og hugsanlega gæti hún svarað spurningum sem brenna á þeim 

sem eru í samkvæmisdansheiminum sem og öðrum. Á alþjóðavísu virðist vera af 

meiru að taka hvað varðar samkvæmisdans, meiri umræða um samkvæmisdans þó 

ekki með þann fókus sem tekinn er hér. Ef til vill opnar þessi rannsókn einhver 
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tækifæri á samstarfi milli samkvæmisdansara og listdansara en það er von 

rannsakanda að þræða betur saman samskiptin þar á milli.  Með frekari umræðu gætu 

samkvæmisdansarar ennfremur stigið lengra inn á svið lista og kannað nýjar leiðir til 

þess að stunda dansinn burt frá keppnishliðinni. Þá þarf ekki að staldra við 

samkvæmisdans, í framtíðinni væri vel hugsanlegt að aðrar greinar sem flokkast til 

íþrótta eins og bardagalist eða listskautar verði tíð þemu innan gjörningasýninga á 

listasöfnum. Í raun er ástæðan fyrir þessu vali á efni sú að reyna að byggja brú á milli 

íþróttaheima og listheima og koma auga á samruna þeirra svo að fólk þurfi ekki 

endilega að vera öðrum megin við línuna. Ef ákveðin umgjörð er tekin utan af 

tilteknum íþróttagreinum og þær settar í annað umhverfi er forvitnilegt að rannsaka 

áhrif þess. 

1.6  UPPBYGGING RITGERÐAR  

Ritgerðin er byggð upp á hefðbundinn máta að hætti meistararitgerða við Háskólann á 

Bifröst.  

Kafli 1. Inngangur: Inngangurinn skiptist niður í sex undirkafla. Í þeim fyrsta 

er viðfangsefnið kynnt til sögunnar og lýst og í næsta undirkafla eru 

rannsóknarspurningar lagðar fram til grundvallar. Í næstu tveimur undirköflum 

inngangsins eru kynningar á fræðilegum bakgrunni og helstu nálganir í verkefninu og 

aðferðafræði rannsóknarinnar kynnt. Í fimmta undirkafla er valið á viðfangsefninu svo 

rökstutt. 

 Kafli 2. Fræðilegur bakgrunnur: Þetta er fræðilegi kaflinn sem inniheldur 

tvo undirkafla sem nefnast Hvað er list og hver er listamaður? og Dansaðu við mig. Í 

þeim fyrri er fjallað um hvernig list er skilgreind og listræn gildi en sá kafli inniheldur 

einnig tvo undirundirkafla. Í kafla 2.1.1. er farið dýpra í hugmyndir um fagurfræði 

íþrótta og þau tengd við spurninguna um listina og í kafla 2.1.2. eru viðtökufræði lista 

skoðuð. Í síðari undirkaflanum er dansinn skoðaður allt frá upphafi manns til 

hirðballetts, balletts og samkvæmisdansa. Í kafla 2.2.1. er fjallað nánar um 

danssamböndin tvö innan samkvæmisdansins og í kafla 2.2.2. er nánar fjallað um 

samkvæmisdans og umhverfi hans. 

 Kafli 3. Aðferðafræði rannsóknar: Þessi kafli fjallar um aðferðafræði 

rannsóknarinnar en hann skiptist í sjö undirkafla. Undirkafli 3.1. fjallar um 

þátttakendur rannsóknar og hvernig þeir urðu fyrir valinu og er valið rökstutt. Kafli 

3.2. er svo um hvernig þessi rannsókn er hönnuð samkvæmt þeim aðferðum sem 

verða notaðar. Kafli 3.3. fer nánar í lýsingu á aðferðafræði rannsóknarinnar og kostir 
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og gallar aðferðanna raktir. Kafli 3.4. er tileinkaður umfjöllun um framkvæmd 

rannsóknarinnar og hvernig aðgengi að gögnum er gagnvart rannsakanda. 

Boðleiðirnar og hvernig var haft samband við þátttakendurna kemur fram í þessum 

kafla. Í kafla 3.5. er farið yfir hvernig greining gagna fer fram og hún rökstudd. Kafli 

3.6. fjallar um réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar. Síðasti undirkaflinn 3.7. fer 

yfir helstu siðferðislegu álitaefni sem þurfti að ígrunda vel áður en rannsóknin hófst 

og á meðan öllu ferlinu stóð. Í þessum kafla er einnig fjallað um stöðu rannsakanda. 

 Kafli 4. Niðurstöður: Í kaflanum eru niðurstöður viðtalanna gerðar kunnugar 

lesanda og farið yfir helstu þemu þeirra í fjórum skrefum. Kafli 4.1. fjallar um þemað 

sem snýr að stefnumálum samkvæmisdansins. Kafli 4.2. er tileinkaður þemanu um 

listir og hvað skilgreinir listamenn. Kafli 4.3. fjallar um samhengi lista og 

samkvæmisdans og kafli 4.4. boðar nýjar hugmyndir og leiðir sem fram komu við 

gagnaöflunina. Í kafla 4.5. er stutt greinargerð um niðurstöður frá vettvangsathugun 

rannsakanda og að lokum er kafli 4.6. samantekt. 

 Kafli 5. Umræður og ályktanir: Næstsíðasti kafli ritgerðarinnar snýst um að 

draga ályktanir og varpa fram umræðum og inniheldur tvo undirkafla. Kafli 5.1. er 

mikilvægur kafli sem tengir niðurstöðurnar við hinar ýmsu fræðilegu hugmyndir sem 

var fjallað um í fræðikaflanum. Einnig er þar undirkafli 5.1.1. sem endurskoðar 

kenningarnar og varpar fram tilgátu. Að lokum fjallar kafli 5.2. um fræðilegt framlag 

ritgerðarinnar, hverjum hún gagnast og hvernig verkefnið gæti hugsanlega þróast í 

framtíðinni. 

 Kafli 6. Lokaorð frá rannsakanda: Síðasti kaflinn er samantekt sem 

rannsakandi greinir frá í 1. persónu og fjallar um hans upplifun í gegnum ferlið og 

vonir hans um hagnýtt gildi rannsóknarinnar. 
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2 FRÆÐILEGUR BAKGRUNNUR 
Í þessum kafla er fyrst og fremst farið yfir ýmsar kenningar og hugleitt hvað listir og 

íþróttir eru. Þá er einnig farið sérstaklega í faguríþróttir og dansinn til þess að skoða 

aðalspurningu verkefnisins. Rannsakandi reynir ávallt að nálgast kenningar og 

hugmyndir með gagnrýnum hætti og leitast við að mynda út frá þeim aðrar 

spurningar. Þessi kafli tengist niðurstöðukaflanum í rannsókninni þar sem hér er 

lagður grunnur sem myndar spurningar viðtalanna í gagnasöfnuninni. 

2.1 HVAÐ ER LIST OG HVER ER LISTAMAÐUR? 

Að skilgreina listamanninn er ágætis byrjun til þess að nálgast viðfangsefnið 

ígrundað. Erfitt er að finna hina einu sönnu setningu sem útskýrir hvað skilgreinir 

listamann. Alison Bain gerir ágæta úttekt og spyr áhugaverðra spurninga í grein sinni 

Constructing an Artistic Identity sem birtist í tímaritinu Work, Employment and 

Society árið 2005. Þar er meðal annars spurt: Er það menntun, álit listagagnrýnenda, 

listasafnsstjóra, styrktarnefnda eða það að vera þekktur innan um listastofnanir 

heimsins sem skilgreinir listamann? (Bain, 2005, bls. 8). Þetta eru vissulega gildar 

spurningar til athugunar en að mati rannsakanda líta þær ekki mikið til hins innra eðli 

mannsins og hvatans til þess að skapa. Þessar spurningar eru þess eðlis að 

utanaðkomandi stofnun eða aðili í samfélaginu eigi að svara þeim. Bain heldur þó 

áfram í sinni grein og vísar í skilgreiningu International Art Association (IAA) á 

listamanninum sem skrifuð var árið 1990, þar sem listamaðurinn er: 

 
Sérhver manneskja sem skapar, tjáir sig gagnvart eða endurskapar list; og telur 

listsköpun sína vera mikilvægan þátt í lífi sínu, tekur þátt í mótun á menningarlegri 

þróun lista; og sá sem gerir tilkall til þess að vera skilgreindur sem listamaður 

burtséð frá tengslum við atvinnuveitanda eða félag (Burgoyne, 1990, bls, 29). 

 

Það sem er athyglisvert í ofangreindri skilgreiningu er setningin …og telur listsköpun 

sína vera mikilvægan þátt í lífi sínu… Þetta er afar persónubundið og er það skoðun 

hvers og eins að meta mikilvægi þess sem hann tekur sér fyrir hendur. Þetta verkefni 

er einmitt tengdara þessari nálgun, þ.e.a.s. þessari sjálfstæðu persónueinkennisnálgun; 

að það liggi í sjálfsuppgötvun og skilgreiningu hvers einstaklings á sjálfum sér, að 

vera listamaður. Það er samt sem áður mikilvægt að skoða þetta í samhengi við 

upplifun annarra og ytra umhverfi samfélagsins. Hér er áhugavert að horfa til Robert 
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Dubin félagsfræðings sem rannsakaði á sínum ferli hegðun og tómstundir manna 

innan ákveðins umhverfis. Dubin (1992) setti einnig fram hugmyndina um ,,miðlífs-

áhugamál“ (e. central life interests) sem fjallar um hvernig og hvar menn stunda 

ákveðnar tómstundir og hvernig þeir skilgreina sig þá á mismunandi hátt eftir 

aðstæðum. Þetta undirstrikar þær óskýru línur sem afmarka listamennina frá 

áhugamönnum og íþróttamönnum; því að breytilegt samfélagslegt umhverfi, og 

samhengið sem einstaklingur er settur í, segir til um hvernig hann skilgreinir sig. 

Persónuskilgreiningin sem áður nefndur Dubin (1992) greinir frá í Central Life 

lnterest: Creative Individualism in a Complex World er einskonar verkfæri ætlað til 

þess að rannsaka hegðun mannsins í ólíkum aðstæðum samkvæmt iðkun áhugamála 

eða tómstunda. Markmiðið er að rannsaka öll hin ólíku ,,sjálf“ sem einstaklingurinn á 

í daglegu lífi. Dubin kallar verkfærið Persónugraf eða Identigram á ensku og er það 

einfaldlega teiknuð pizza sem er sneiðaskipt þar sem einstaklingurinn sjálfur skrifar 

inn sínar helstu daglegu athafnir og hvar þær eiga sér stað. Auk þess er fyllt inn í 

hverja sneið hvaða sjálf er tengt við þessa athöfn eða tómstund. Hluti af þessu 

verkfæri er notað á viðmælendur þessa verkefnis. Í stað þess að láta þá fylla inn í heilt 

persónurit þá er einfaldlega spurt í samræðum: Hver er þín sjálfsmynd á keppnisgólfi 

miðað við að dansa á æfingu? Eða: Hver er sjálfsmyndin á sviði miðað við á æfingu? 

Með beinum spurningum sem þessum þá er hægt að fá persónulegar útskýringar á 

upplifun einstaklings við mismunandi aðstæður.  

Skilgreining er orð sem er endanlegt að einhverju leyti. Það er ákveðið í 

merkingu sinni. Það greinir á milli þess sem er eitthvað sérstakt og er einfaldlega ekki 

eitthvað annað. Því er næstum ógnvænlegt að vera sá sem skilgreinir eitthvað svo 

óáþreifanlegt eins og list. Hugvísindaleg nálgun er það sem gildir ef skilgreining á að 

eiga sér stað. Hans – Georg Gadamer (1986) nálgast listina sem upplifun. Það er ekki 

rof á milli hlutarins (listarinnar) og áhorfandans. Hlutleysi á milli listar og neytanda 

kemur í veg fyrir upplifunina sem er í sjálfu sér listin. Samtalið innra með einstaklingi 

sem er neytandi listar segir til um hvort í raun sé um list að ræða, öllu heldur er 

upplifun þessa samtals listin sjálf ef marka má hugmyndir Gadamers. Á það sama við 

um skapara listarinnar? Þ.e.a.s. er það innra samtalið og upplifun hans á 

viðfangsefninu (listinni/gjörningnum) sem skilgreinir endanlega hvort hann sé 

listamaður? 

Um leið og spurt er hver sé listamaður er tilfinningin sú að verið sé að tala um 

persónu sem tilheyrir ákveðnum hópi á atvinnumarkaði. Ef spurt er hvað sé 
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listamaður færist merking spurningarinnar yfir í tilvistarkenndari hugmynd um hvaða 

eiginleikum listamaður er gæddur og vinnuna sem hann framkvæmir (Mitchell, R. 

Karttunen, S. 1991). Samkvæmt þeim Mitchell og Karttunen er listin  framkvæmd af 

listamönnum, skapandi snillingum. Þeim sem hafa hugsjón um annan heim og kunna 

að segja samfélaginu frá því með skapandi orðum, hreyfingu eða hlutum. Það telst 

sem mikilvægi í lífi listamannsins að fá að vera listamaður eins og kom fram hér að 

ofan samkvæmt skilgreiningu sem International Art Association notar. Howard 

Becker (1984) skýtur niður þessa hugmynd um hinn eina sanna listamann. Hann 

styður hugmyndina um að víst eru einstaklingar gæddir mismunandi hæfileikum, en 

engin þörf á að tilbiðja einn einstakling yfir annan. Becker (1984) heldur því nefnilega 

fram að listin verði til með því að margir einstakir hæfileikar komi saman og skapi 

hana, skapi listheima. Það má vera að einn einstaklingur hafi stóru hugmyndina en 

lokavaran, útkoman, sýningin er framkvæmd með hjálp aðstoðarmanna – sem ekki fá 

orðuna fyrir verkið. Hugmyndafræðin um að listin sé sköpuð af listamanninum, og 

aðeins honum hefur verið mótuð og tekin í sátt í samfélaginu. Önnur skilgreining um 

listheima kom frá Arthur C. Danto tuttugu árum áður, eða 1964 í greininni The 

Artworld.  Danto telur listheima vera ákveðið valdakerfi skapað af einstaklingum sem 

koma að list. Hann setur listina í samhengi við einstaklinga sem eru listamenn, 

listagagnrýnendur, listkennarar, listheimspekingar, fagurfræðingar, listaverkasafnarar, 

galleríistar, uppboðshaldarar, sýningarstjórar og safnstjórar (Ransu, 2012, bls. 13). 

  

Þar sem þessi rannsókn snýst um að tala um samhengið á milli listar og íþrótta þá 

opna þessar hugmyndir Beckers og Danto fyrir ákveðna hugsjón. Það er hægt að 

teikna upp dæmi: Listdansskautari sýnir eða keppir í íþrótt sinni og gerir alla 

hugfangna með færni sinni á svellinu. Þetta er afrakstur fjölda æfinga í marga mánuði. 

Það er sá sem samdi lotuna eða kóreógraferinn, þjálfarinn sem hamrar á tæknilegum 

aðferðum í líkamsbeitingu, stuðningur íþróttafélags sem veitir aðstöðu til æfinganna, 

hljóðmaður sem blandar tónlistina við verkið og svo jafnvel foreldrar eða vinna sem 

veitir peninga til að ráðstafa í þetta allt saman. Í fjöl- og samfélagsmiðlum er þó 

yfirleitt aðeins fjallað um listdansskautarann knáa sem allir dýrka og dá. Dansinn, 

skautið, verkið, sýningin, gjörningurinn hefði þó ekki verið sá sami ef allir þessir 

aukaaðilar væru ekki viðriðnir. Má sjá líkingu þarna á milli og listheima Beckers? 

Hugsanlega, já. Því allt gengur upp samkvæmt hans hugmyndum, en einungis ef það 

ríkir almennt samþykki um það að listdansskautar séu list og að listdansskautarinn sé 
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listamaður. Þetta dæmi á líka við í samkvæmisdansi en ástæða þess að nefna aðra 

íþrótt en samkvæmisdans er einmitt til að gefa verkefninu stærra vægi. Að sjá stærra 

samhengi þar sem það er hægt að færa kenningar um listheima yfir í íþróttaheima og 

sjá að margir hlutir eru þar líkir í uppsetningu. Því eins og síðar kemur fram þá má til 

dæmis greina samkeppni innan klassísks balletts og að það eru keppnir innan listdansa 

og lista almennt. Einn viðmælenda nefnir einmitt þá umræðu innan lista hvort það sé 

rétt að keppa í þeim og hvort það hamli nýsköpun. 

2.1.1  Íþróttir og faguríþróttir: Listir? 

Samkvæmt skilgreiningu á íþróttum úr íslenskri orðabók eru íþróttir kerfisbundnar 

æfingar til að þjálfa líkamann (oft til að ná e-m tilsettum árangri, setja met o.þ.h.) 

(Árni Böðvarsson, 2002). Í þessu verkefni er nálgunin ögn heimspekilegri og 

hugmyndafræðilegri og er ekki staldrað við að íþróttir séu einungis kerfisbundnar 

æfingar. Enda væri ekki mikið í þetta verkefni lagt ef það yrði gert. Rétt eins og listir 

hafa verið rannsakaðar þá hafa íþróttir einnig verið skilgreindar í gegnum söguna. 

Frummaðurinn leit á barn sem ekki hafði næga snerpu eða líkamsburði sem ógnun eða 

hættu fyrir flokkinn og var því mikið lagt uppúr þjálfun á styrk og úthaldi snemma í 

barnæsku. Má því segja að líkamleg snerpa og afköst hafi verið spurning um 

sjálfsbjargarviðleitni mannsins (Van Dalen, Mitchell, & Bennett, 1953). Síðar meir á 

tímum Grikkja voru íþróttir ekki eins og íþróttir sem við þekkjum í dag heldur voru 

þær álitnar sem leikir og skemmtun fyrir ríka og valdamikla fólkið þar sem 

þátttakendurnir voru hinir fátæku. Þarna er meðal annars átt við hringleikahúsin þar 

sem fátækir menn börðust við óargadýr eða hvor við annan til dauða oft á tíðum. Á 

miðöldum varð breyting á hlutum, sem telst íhugunarvert fyrir þetta verkefni, en þá 

fór fólk af efri stéttum að taka dans framyfir hefðbundnar íþróttir. Með því kom ríkari 

áhersla á fagurfræði íþrótta frekar en afrek. Það að hafa mjúkar hreyfingar og 

yfirvegun í fasi varð það sem mest var metið í fari íþróttamanna eins og til dæmis 

skylmingarmanna. Á þessum tíma voru afrek ekki skráð niður þar sem það þótti 

skemma gildi fegurðarinnar í íþróttinni að einblína á hraða eða keppni (Coakley & 

Dunning, 2000). Hér við sögu erum við komin á mjög áhugaverðan flöt er snýr að 

fagurfræðum íþrótta. David Best (1980) skrifaði í Journal of Aesthetic Education um 

þetta áhugaverða samspil og hvernig fólk ruglast oft á að tala um íþróttir sem list, í 

stað þess að meta þær út frá fagurfræðilegum gildum þeirra. Best vill meina að það 

séu til tvenns konar íþróttir, þær sem grundvallast út frá fagurfræðilegum tilgangi 

annars vegar og þær sem hafa árangur sem megintilgang hins vegar. Í þeim 
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síðarnefndu skiptir fagurfræðin ekki máli til að ná þeim mismunandi lokamarkmiðum 

sem skipta máli fyrir íþróttina, sem dæmi má nefna ruðningsbolta eða íshokkí. Þvert á 

móti skiptir fegurðin og útlit öllu máli í fagurfræðilegum íþróttum og telst sem hluti af 

iðkuninni sjálfri, eins og listdansskautar, samhæfingarsund eða samkvæmisdans. List 

gerir ekki upp á milli þýðingar sinnar og eðli samkvæmt Best (1980). Hún er 

fagurfræðileg í eðli sínu og meiningu, eða lokamarkmiði sínu og tilgangi. Er þá við 

hæfi að spyrja rétt eins og Best gerir sjálfur: Eru íþróttir, sem teljast til 

fagurfræðilegra íþrótta, list? 

Best svarar því sjálfur neitandi. Hann vill meina að í list sé aðferðin, leiðin 

sjálf, jafngild markinu og engin takmörk á útfærslu/tjáningu á meðan útfærsla 

faguríþrótta sé stöðluð. Þetta er áhugavert í ljósi umræðna sem áttu sér stað í nokkrum 

viðtalanna þar sem viðmælendur nefndu einmitt að samkvæmisdansinn einkennist af 

þessu fastmótaða útlitsformi sem hugsanlega heftir listræna þróun hans (sjá nánar á 

bls. 56). Listin er sértækara hugtak og takmarkast við ígrundaða sköpun hluta eða 

gjörning. Að auki leyfir listin í eðli sínu einhvers konar ígrundun á málefnum 

tilverunnar sem fagurfræðin gerir ekki. Því getur list verið íþrótt en ekki öfugt (Best, 

1980). Það má skilja fagurfræði í íþróttum þannig að það sé verið að seilast eftir 

ákveðinni fagurfræði en innan ákveðins ramma. Innan lista er þessi rammi mun 

sveigjanlegri og leyfir aukið frelsi í útfærslu. Semsagt: Mynd, af íþróttamanni í 

skylmingarsveiflu, sem hangir á vegg í safni er listræn afurð ljósmyndarans sem er þá 

listamaður, en skylmingarkappinn er það ekki. Það má gagnrýna þessa ályktun og 

nota kenningar um listamanninn með sjálfskilgreiningar-valdið. Ef 

skylmingarkappinn upplifir sig sem listamann í sinni tómstundariðkun, og tjáir sig 

sem slíkur í sínu nærumhverfi, þá er hann listamaður. Ekki rétt? Eitt er orðið ljóst á 

þessum tímapunkti en það er að samkvæmisdans er faguríþrótt hvort sem hún sé list 

eða ekki. 

Í samfélagslegum skilningi hljóta þó allar íþróttir að teljast til menningar. 

Öllum íþróttum fylgir ákveðin menning sem sköpuð er af þeim sem stunda íþróttirnar 

og þjálfa innan þeirra. Eric Dunning (1999) varpar fram hugmynd þar sem hann lítur 

svo á að íþróttir og tómstundir hafi verið hunsaðar sem rannsóknarefni akademískra 

fræðimanna innan félagsvísindanna. Dunning telur þessi viðfangsefni hafa fengið á 

sig lágan stimpil innan fræðanna af sökum þess að þau teljist til nauðsynja daglegs lífs 

og snúist einungis um að rækta líkamann og skapa ánægju. Einnig virðast íþróttir ekki 

gefa af sér nein praktísk efnahagsleg gildi en áhugamál eins og að fara á söfn eða 
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klassíska tónleika veita hins vegar hið hliðstæða gildi, það er að það ræktar hugann og 

sálina að neyta listar (Dunning, 1999, bls. 24). Þetta var ekki lagt fram á borðið fyrir 

löngu síðan og mætti rannsaka það sem einhverskonar villu ef samfélagið telur í raun 

að íþróttir hafi ekki sálrænt gildi. Til að undirstrika það ennfremur er nýleg grein eftir 

Ivo Jirásek (2015) sem rannsakar íþróttir í samtímanum sem andlega upplifun. Þar 

sem andleg heilsa er meginmarkmið allrar hreyfingar mannsins og form íþrótta er 

skoðað sem hluti af trúarlegum ásetningi mannsins. Rétt eins og trúarbrögð sem veita 

lífinu tilgang er líkamleg hreyfing skoðuð með sama hætti. Jafnframt má taka fram að 

umræðan um dans sem íþrótt eða list getur verið tekin frá hinum endanum. Nanna 

Árnadóttir íþróttafræðingur og listdansari spyr í grein sinni á Vísi þann 21. febrúar 

2015: Er dans íþrótt eða listgrein? Þar rekur hún þær staðreyndir að dansarar þurfa að 

búa yfir miklum líkamlegum styrk og mikilli tækni til að iðka sína list. Einnig reynir 

það á þolið og því eru dansarar ekki síður íþróttamenn (Nanna Árnadóttir, 2015). Það 

er því hægt að rekja dansinn frá listformi yfir í íþróttaform með staðreyndum um þá 

líkamlegu eiginleika sem dansari er gæddur. Sama má segja um samkvæmisdansinn 

að hann krefst þols og styrkleika en hvernig er hann viðurkenndur sem listform? Það 

er sannfærandi ályktun Dunnings (1999) að ekki sé mikið um fræðilegar rannsóknir á 

einmitt þessu viðfangsefni sem einblínir á íþróttir sem tómstundir eða atvinnu og þá 

hvernig ólíkar íþróttagreinar eru skilgreindar. Fullvíst er að í mörg horn þarf að líta ef 

tækla á þetta viðfangsefni með tilliti til allra áhrifavalda. Sjálfsupplifun einstaklings 

verður að vera sett í víðara samhengi til þess að reikna dæmið út til enda. Það eru þeir 

sem taka við upplifun listskaparans sem búa til ákveðna heildarmynd af gjörningnum. 

Hér á eftir verða áhorfendahópar menningar og lista skoðaðir nánar og kenningar um 

þá mátaðir við faguríþróttirnar. 

2.1.2 Áhorfendur og viðtökufræðin 

Wendy Griswold (1994, bls. 15) lagði fram einfalda teiknaða mynd af demanti sem 

líkist reyndar helst flugdreka á hlið sem tengist með sex línum. Hann táknar tengslin á 

milli skaparans (listamaður), listarinnar sjálfrar (sýning, vara, o.s.frv.), neytandans og 

samfélagsins. Victoria D. Alexander (2003, bls. 62) tók menningardemant eða 

,,flugdreka“ Griswolds og henti inn orðinu dreifiaðilar eða milliliðar (e. distributors) 

sem fer á milli listamannsins og neytandans og á milli listarinnar og samfélagsins. 

Milliliðirnir eru þeir sem koma listinni til skila til neytandans, sem svo bregst við á 

ákveðinn hátt. Stundum eru listamennirnir sjálfir fullkomlega aðskildir milliliðunum 

en í sumum tilfellum geta þeir haft sín áhrif. Má líta á þá (milliliðina/dreifiaðilana) 
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sem hliðverði sem ákveða hvað fær að njóta sín hinum megin við hliðið, eða á 

almenningsvettvangi, og hvað ekki. Hér að neðan má sjá endurgerð af upprunalega 

menningardemanti Griswolds í íslenskri þýðingu rannsakanda: 

 

 
Mynd 1 Endurgerð útgáfa af menningardemanti Griswolds. Tekið frá Griswold (1994, bls. 15). 

Að staðsetja þetta viðfangsefni á menningardemantinum er umtalsvert 

hugarbrot. Hér er verið að skilgreina samhengið á milli listamanna og íþróttamanna, 

með því að skilja fyrst og fremst hvað skilgreinir listamann. Viðfangsefnið snertir þó  

alla fleti demantsins ef horft er frá þessum sjónarhóli: Íþróttamenn (eða listamenn) í 

samkvæmisdanskeppni í Laugardalshöllinni, hvort sem þeir skilgreina sig sem 

listamenn eður ei, eru gerendurnir, skapararnir eða listamennirnir. Útkoman af 

gjörningi þeirra er sýning, keppni eða list sem fylgst er með af áhorfanda, dómara eða 

neytanda. Keppnin er stutt og auglýst af íþróttafélagi, stofnun eða milliliði sem verður 

til þess að fólk kemur og horfir. Áhorfendurnir eru almennir borgarar samfélagsins og 

aðstandendur keppenda. Sjónvarpið er á staðnum að mynda og lítið fréttabrot með 

myndskeiði frá helstu tilþrifum dagsins er svo sýnt beint á eftir kvöldfréttum. 

Það er augljóst að samkvæmisdans á keppnisgólfi er ákveðin sýning fyrir þá 

sem eru að horfa á keppnina og fyrir þá sem sjá myndskeið í sjónvarpi. Nú er horfið 

frá einstaklingnum sem framkvæmir og horft til þess sem sér og meðtekur. Hvað væri 

list án áhorfenda sem taka við henni? Hægri hlið menningardemants Griswolds (1994) 

fjallar um viðtöku listarinnar, semsagt áhorfendurna og samfélagsleg áhrif. 

Hugmyndin sem oft er stuðst við í félagsfræðilegum umfjöllunum um list er sú að 

áhorfendur séu lykillinn að því hvernig hægt sé að skilja list, af því að merkingin sem 

dregin er frá listinni er sköpuð af þeim sem neyta hennar en ekki af þeim sem skapa 

hana (Alexander, 2003, bls. 181). Það gefur áhorfendum ákveðið úrslitavald ef 
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skilgreina á listamann með þessum hætti en e.t.v. er það besta leiðin þar sem list getur 

ekki staðið ein með sjálfri sér. Hún verður að vera skilgreind í samhengi með fólkinu 

sem upplifir hana eða neytir hennar. Maður sem málar einn í lokuðu herbergi og sýnir 

aldrei neinum málverkin sín gæti hugsanlega skilgreint sjálfan sig sem listamann í 

eigin höfði en það verður erfitt að viðurkenna hann sem slíkan í samfélagslegu 

samhengi ef enginn annar hefur séð verkin hans. 

 

Áhorfendur eru af ýmsu tagi og taka við list með ólíkum hætti rétt eins og bakgrunnur 

þeirra er ólíkur. Til þess að taka við list og meðtaka hana þarf að ,,afkóða“ hana. 

Stuart Hall (1980) rannsakaði einmitt þessar viðtökur og afkóðun áhorfenda á 

menningarafurðum. Hall (1980) vill meina að skapari listarinnar feli merkingu eða 

tilgang sinn í listaafurðinni sjálfri og að það sé svo hlutverk móttakanda að leysa 

dulmálið eða lesa út úr því sem lagt var í verkið/sýninguna. Það er því einhver 

upphafleg meining sem lögð er í listina af listamanninum sjálfum en mismunandi 

hvernig lesið er úr henni. Hall (1980) fann upp á fjórum viðtökuleiðum sem neytendur 

tileinka sér. Sú fyrsta er upprunalega leiðin þar sem neytandinn meðtekur upphaflegu 

merkingu listarinnar sem skapari hennar lagði í hana. Önnur er andstæðuleiðin þar 

sem neytandinn skilur listina einmitt eins og henni er ætlað að vera skilin en ákveður 

hins vegar að tileinka sér andstæðumerkingu hennar. Það er ákveðið uppreisnarform 

ef svo má að orði komast. Þriðja leiðin er þegar neytandi blandar fyrstu tveimur 

saman. Fjórða og síðasta viðtökuleiðin er sú þegar að neytandi skilur ekki ætluðu 

merkingu listarinnar og tekur því upp sinn eigin skilning og merkingu sem getur verið 

mjög langt frá því sem skaparinn ætlaði sér í byrjun. Þessar viðtökuleiðir eru 

áhugaverðar og gagnlegar þegar um er að ræða faguríþróttir og einstaklingana sem 

iðka þær og hvort megi taka gjörningi þeirra sem list. Áhorfandi sem horfir á 

bardagamann keppa í austurlenskri bardagalist en hefur aldrei æft sjálfur veit 

sennilega eitt í það minnsta. Það er að einn keppendanna þarf að sigra annan og standa 

uppi sem sigurvegari, áhorfandinn hvetur þann sem honum þykir bera af í snerpu og 

styrkleika. Áhorfandi, á sömu keppni, sem er á sama tíma dómari með margra ára 

reynslu sem bardagalistamaður horfir og meðtekur leik bardagamannanna með öðrum 

hætti. Hann skilur uppruna hreyfinganna og tæknina sem fólgin er í þeim, hann skilur 

kjarna listarinnar sem er falin í íþróttinni. Kannski horfir hann á keppendurna sem 

listamenn og íþróttamenn á sama tíma og dæmir þá út frá hvoru tveggja. Þetta ýtir 

undir þá hugmynd að viðtökuleiðirnar eru vissulega ólíkar en áhorfendurnir eru það 
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líka og viðtökuleiðir sem þeir taka afmarkast út frá félagslegri stöðu og hlutverki 

þeirra. 

 

Viðtökufræðin spyr hvaða merkingu áhorfendur leggja í listina og margir 

viðtökufræðimenn telja að sú spurning sé sú eina sem vert sé að spyrja (Alexander, 

2003, bls. 195). Það hunsar þó aðrar spurningar innan fræðinnar sem snúa til dæmis 

að framleiðsluferli listarinnar og spyr hvaða síur farið er í gegnum áður en sjálf 

afurðin nær til áhorfenda. Auk þess eru aðrar spurningar sem tengjast viðtökum sem 

snúa að notagildi listar þ.e.a.s. hvað fær neytandinn út úr því að neyta hennar. Þá er 

ekki verið að tala um hvaða merkingu dregur hann út frá upplifun listarinnar heldur 

bókstaflega hver er ávinningurinn. Þarf list alltaf að skila einhverjum ávinningi? Það 

er áhugavert að hugsa um list sem svalar ákveðinni þörf neytandans og að velta fyrir 

sér þörf yfirleitt. O’Sullivan o.fl. (1994) gagnrýna þessa ávinningarhugmynd því 

henni yfirsést sú staðreynd að neytendur eru að vissu leyti að svala gerviþörf sem 

þeim hefur áskotnast í gegnum miðla. Í raun læra áhorfendur að njóta þess sem þeim 

er gert aðgengilegt og það verður að taka tillit til félagslega samhengisins sem 

áhorfendurnir koma frá (O’Sullivan o.fl., 1994, bls. 131).  

Hugmyndin um áhorfendur sem hafa völd til að túlka ákveðna meiningu út frá 

hlutum, sem eru skapaðir af öðrum í listrænum tilgangi, er að vissu leyti að taka 

völdin úr höndum listamannanna sjálfra. Þó að ákveðið samspil ríki þarna á milli þá 

gefur hugmyndin í skyn að áhorfendurnir séu þeir sem móta örlög listamannsins. Það 

er erfitt að átta sig á hvort sé mikilvægara, túlkun listamannsins eða áhorfandans. 

Sumir fræðimenn vilja meina að sköpun þýðis liggi í samstarfi á milli lesanda og 

texta, eða áhorfanda og listaafurðar (eða ekki). Aðrir vilja meina að þetta sé frjálst val 

og einungis í höndum viðtökumannsins (Alexander, 2003, bls. 196). Einnig er 

mikilvægt að átta sig á að áhorfendur geta einungis túlkað hluti sem þeir hafa aðgang 

að. Þess vegna skiptir umhverfi og aðgengi miklu máli; undir hvaða kringumstæðum 

er verið að upplifa og taka á móti listinni. Abercrombie og Longhurst (1998) vilja 

meina að það séu til þrenns konar áhorfendahópar: einfaldir (beinir), fjöldamiðaðir og 

dreifðir. Einfaldur áhorfendahópur er sá sem er líkamlega viðstaddur til dæmis á 

leiksýningu. Þá er listin upplifuð á beinan hátt og á almennum vettvangi. 

Fjöldamiðaður áhorfendahópur er sá sem upplifir í gegnum miðla eins og með 

sjónvörpuðum viðburði sem notið er heima við í eigin umhverfi. Dreifðir hópar eru 

þeir sem upplifa og neyta listar á mismunandi hátt, gegnum netmiðla, beint og óbeint. 
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Hvernig hópar sem þeir kunna að vera þá er verið að horfa á einstaklinga sem hafa 

verið settir í ákveðið félagslegt form sem er flokkað, til dæmis samkvæmt ólíkum 

stéttum. Sumir hópar taka ofurvaldið í sínar hendur og túlka og upplifa upprunalegu 

merkingu listarinnar en aðrir streitast á móti og velja að túlka hlutina í andstæðu við 

það sem ætlað var. Hér er komið inn á svið þess sem gæti kallast stéttaskipt list og 

hugmyndina um að það sé til eitthvað sem heitir hámenningarlist (e. high culture) og 

lágmenningarlist eða list almennings (e. popular culture / mass culture). List 

almennings er sú sem framleidd er í fjöldavís og er aðgengileg öllum stéttum en 

hámenningarlist er flóknari og er aðgengileg ákveðnum hópum. Gans (1974/2008) 

varpar fram þeirri hugmynd að innan hámenningar sé verið að einblína á skapara 

listarinnar og þeir hópar sem neyta listar innan hennar veita listaafurðunum mikla 

athygli og reyna að skilja skilaboð listamannsins. Þar er ákveðin krafa á áhorfandann 

um að hann reyni á sig til þess að skilja listina og hafi baklandið til þess að gera það. 

Hins vegar leggur lágmenningarlist eða list almúgans áherslu á áhorfendurna og í því 

tilfelli er listamaðurinn að reyna að þóknast áhorfendunum. Listamaðurinn þarf því að 

gera skilaboð sín skýr gagnvart áhorfendunum. Alexander (2003) veltir því fyrir sér 

þessum kenningum og af hverju afþreying sem krefst erfiðis teljist hámenning og 

afþreying sem þjónar einungis þeim tilgangi að fá áhorfandann til að njóta sé 

lágmenning (Alexander, V.D., 2003, bls. 227). Orðið lágmenning virkar í raun 

neikvætt og spyrja má af hverju listin er flokkuð á þennan hátt að eitt sé ofar öðru. 

Það gefur til kynna að þeir sem njóta hámenningarlistar séu af æðri stofni komnir. 

Lágmenningarlist þarf samt sem áður ekki að vera neikvætt hugtak ef hún er hugsuð 

sem list fólksins, list alþýðunnar og hins almenna borgara. Því verður talað um 

alþýðulist frekar en lágmenningarlist það sem eftir er af þessari rannsókn. Gæti 

samkvæmisdans flokkast til alþýðulistar? Það er spurning sem áhugavert er að velta 

fyrir sér og rannsaka betur. 

 

Bourdieu (1984) hittir í raun naglann á höfuðið með hugmynd sinni um menningarauð 

og samband hans við hugmyndina um félagsstöðu eða félagsástand þeirra einstaklinga 

sem neyta menningar. Það snýst að öllu leyti um að fólk hugsar mismunandi eftir því 

úr hvaða stétt það kemur og er alið upp í. Börn þróa með sér ákveðið form hugsunar 

út frá því hvernig þau er félagslega skilgreind í æsku og þessi hugsunarháttur vex með 

þeim burt séð frá því hvar þau enda í lífinu. Semsagt þó að barn sé alið upp í yfirstétt 

en tekur svo aðra stefnu í lífinu sem fullorðinn einstaklingur þá hefur 
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hugsunarhátturinn sem mótaðist á æskuárunum enn djúpstæð áhrif á hvernig það 

upplifir list. Ef einstaklingur hefur hlotið menntun og uppeldi sem gerir honum kleift 

að skilgreina list þá á hann auðveldara með að meðtaka list. 

Það væri því í raun áhugavert sem framhald af þessari eigindlegu rannsókn að 

gera tvískipta rannsókn þar sem væri frekar rýnt í áhorfendur sem mæta á 

listdanssýningar annars vegar og hins vegar þá sem mæta og horfa á keppni í 

samkvæmisdönsum. Í raun var það gert með vettvangsathugun rannsakanda þar sem 

gestir danssýningar og á danskeppni voru bornir saman: Hver er munurinn á þeim og 

hvernig samræmist það miðað við upplifanir þeirra einstaklinga sem rætt er við í 

þessu verkefni og þær fræðikenningar sem fjallað var um? Það verður sérstök 

greinargerð um útkomu vettvangsathugunarinnar í kafla um niðurstöður. Á næstu 

blaðsíðum verður farið dýpra í dansfyrirbærið og þá sérstaklega hugurinn leiddur að 

samkvæmisdönsum til þess að tengja hinar fræðilegu undirstöður sem verða að liggja 

til grundvallar í verkefninu, við sjálfa rannsóknarspurninguna. 

Þessar undirstöður eru kenningarnar um listamenn og sjálfsskilgreiningarnar: 

Einstaklingur sem skapar er sá sem skilgreinir sjálfan sig sem listamann óháð því í 

hvaða félagslega umhverfi einstaklingurinn er. Það er, listamaðurinn skilgreinir sig 

sjálfur sem slíkan óháð atvinnu eða félagi (Burgoyne, 1990). Það er svo heimurinn 

sem einstaklingurinn býr í og umgjörðin innan hans sem hefur áhrif á þessa upplifun 

eins og Dubin (1992) gefur í skyn. Það eru hugmyndirnar um alla hliðverði 

listheimanna, hagsmunaaðilar, þeir sem koma að sköpuninni (kennarar, fjárfestar 

o.s.frv.), áhorfendur og viðtökufræðin. Hugmyndirnar um lágmenningarlistir, eða 

alþýðulistir, og hámenningarlistir og hvað þær þýða. Að lokum er það spurning David 

Best um hvort faguríþróttir séu list því þær hafa jafngild fagurfræðileg markmið og 

lokamarkmið. Það er mikilvægt að lesandi fari yfir í næsta kafla með hugann við 

þessar kenningar þegar fjallað verður um stutt sögulegt yfirlit dansins, allt frá dansi á 

fornöldum til balletts og samkvæmisdans. Út frá umfjöllun þessa kafla er hægt að gera 

upp við sjálfan sig hvort um list eða faguríþrótt sé að ræða í tilfelli 

samkvæmisdansins; með því að færa kenningarnar um listina yfir á ferli dansins. Þá er 

hvatt til þess að spyrja spurninga á meðan lestri stendur og ímynda sér frekara 

samhengi á milli lista og íþrótta. Það er æðsta markmið ritgerðarinnar, að vera forvitin 

og koma auga á ný sjónarmið. Lesandi gæti jafnvel spurt sig á þessum tímapunkti 

hvort rannsóknarspurningin gæti verið: Samkvæmisdans: list, íþrótt eða (bara) 

faguríþrótt? 
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2.2 DANSAÐU VIÐ MIG 

Með sögulegu yfirliti um dans í ólíkri mynd fæst ákveðin heildarsýn sem auðveldar 

lesanda að átta sig á viðfangsefninu. Þetta yfirlit er svo notað til að komast frá upphafi  

samkvæmisdansins til núverandi stöðu. Hægt verður að spyrja hvað gerðist. Hver var 

þróunin? Af hverju varð samkvæmisdans viðurkenndur og stimplaður sem íþrótt og 

missti hann sitt listræna gildi við það? Hér verður skimað yfir dans sem mannlegt eðli, 

listrænan flutning, það sem kallast ballett og svo samkvæmisdansa. Ekki verður 

fjallað sérstaklega um allar útfærslur listdans heldur litið á upphaf balletts frá 

hirðdönsum og yfir í það rómantíska listform sem það þekkist sem í dag. Ákveðin 

samþætting verður svo við upphaf samkvæmisdansanna. 

Allur dans á rætur sínar að rekja langt aftur þar sem dansinn var ekki 

tignarlegur heldur útrás tilfinninga sem maðurinn tjáir með útlimum sínum, oft í 

trúarlegum tilgangi eða einfaldlega vegna gleði (Franks, A. H., 1985). Dans var einnig 

notaður í villimannsskyni og samkvæmt Franks (1985) fór leiðtogi síns flokks í 

dýragervi þeirrar skepnu sem hann ætlaði sér að veiða og hermdi eftir hreyfingu 

hennar. Haskell (1960) lítur á dans sem ákveðna eðlishvöt sem lítið er vitað um annað 

en að hún hefur verið til staðar í langan tíma. Þá er átt við hreyfingar sem eru 

viðbrögð og ásetningur til ákveðinna aðgerða eða áhrifa. Arnold J. Haskell var 

mannfræðingur og segir að saga dansins sé oft ekki annað en ágiskun ein sem miðuð 

er út frá gögnum allt frá gröfum og teikningum hellisbúanna sem sýna ákveðnar 

stellingar manna við dýrafórnir eða veiðar. Gögn hafa verið rannsökuð og greind út 

frá mannlegum tilfinningum og gildum samtímans, það er það sem vitað er um 

manninn í dag (Haskell, 1960, bls. 7). Þó að Haskell tali um að dansinn séu hreyfingar 

sem séu öllum mönnum eðlilegar í grunninn þá sé dans eitthvað annað. Haskell vill 

meina að dans samanstandi af teygjum og slökun. Danson er gamalt þýskt orð fyrir að 

teygja og dregur orðið dance merkingu sína út frá því.  En dans er miklu meira en að 

teygja og slaka því honum fylgir ákveðið skipulag og taktur. Haskell (1960) varpar 

því fram að dans sé leið til þess að tjá mannlegar tilfinningar með samhæfðum 

hreyfingum við ákveðinn takt (Haskell, 1960, bls. 8). Það má því áætla að dans 

mannsins sé jafn gamall og þegar fyrsti maðurinn tjáði tilfinningar sínar, gleði eða 

hræðslu, með ákveðnum sporum, stökkum eða handahreyfingum fyrir 25.000 árum. 

Það sem er einnig áhugavert að hugsa til er að ef dans (í merkingu Haskell) er list þá 

er hann ef til vill elsta listformið þar sem enga tónlist þurfti nema taktfestu líkamans. 

Þetta á enn við í dag en vissulega gegnir tónlist veigamiklu hlutverki þegar áhorfandi 
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á að túlka dansinn. Á tímum Forngrikkja var sköpun í formi líkamstjáningar 

mikilvægur hluti í tónlistarflutningi. Á þeim tíma var talið að ólík listform kæmu 

saman í einn heildstæðan listrænan flutning, þó með mismunandi vægi og hlutverk. 

Tónlist var blanda af ljóðaflutningi, melódíu og dansi allt á sama tíma; kraftur sem 

skilgreindi fólk sem er gætt persónuleikum sem hugsa, framkvæma og finnur fyrir 

tilfinningum (Henderson, 1957). Líkamshreyfingar sem táknræn túlkun í samfylgd 

með samsvarandi tónlistarflutningi var því álitið sem ómissandi hluti heildstæðs 

viðburðar sem sýnir getu mannsins til að skapa út frá tilfinningum sínum. Ákveðið 

skilyrði var fyrir því að sérhver söngvari gæti tjáð sig með mjög krefjandi 

líkamshreyfingum sem jafnvel tók vikur saman að æfa. Þannig söngvarar voru einnig 

dansarar og jafnvel hljóðfæraleikarar sem spiluðu sjálfir við sönginn og dansinn 

(Lippman, 1963). 

Dansinn hefur því lengi verið mikilvægt framlag til mannlegrar sköpunar eða 

tjáningar. Í umfjölluninni hér að ofan er í raun ekki tekið fram einhver ákveðin 

danstegund. Í dag þekkjast mismunandi danstegundir, það er allt frá breikdansi níunda 

áratugarins til nútímadans og klassísks balletts. Síðastnefnda formið er eflaust eitt það 

virtasta form dansins ef hugsað er út í umgjörð hans og neytendur. Ballett hefur verið 

kenndur við æðra afl, reynslu líkamans sem er ofar jarðbundinni reynslu. Þannig er 

ballett lýst í bók Jennifer Homans (2010) um sögu ballettdans. Homans gefur í skyn 

að allur dans komi þeim sem stunda hann í ákveðið ástand ofar mannlegum skilningi, 

þá sérstaklega ballett þar sem er mikið af hástökkum og tignarleg líkamsbeiting. 

Homans talar mikið um samlíkingar og líkir ballettdönsurum við engla sem reyna að 

komast nær himnum með dansi sínum og líkamsstöðu, enda heitir bókin Apollo´s 

Angels. Forngrikkir bera þess þó ekki vott, samkvæmt sögunni, að hafa iðkað 

klassískan ballett í því formi sem hann þekkist í dag. Sögu ballettsins má hins vegar 

rekja til allra þeirra enduruppgötvana á fornum grískum ritum sem gerðar voru á 

tímum endurreisnarinnar. Dansarar á tíma endurreisnarinnar og til dagsins í dag hafa 

tileinkað sér fagurfræðilega nálgun sem ályktað er að hafi verið notuð á 5. öld f.kr. í 

Aþenu. Goðsagnapersónan Apollo gegnir veigamiklu hlutverki í þessari nálgun. Með 

dansinum er verið að hylla þetta goð og komast í tæri við hann. Hann er guð 

siðmenningar og heilunar, spádóms og tónlistar. Hann er kenndur við tóna sem róa 

hugann, eins og tóna grísku lírunnar. Birtingarmynd Appollos er sú allra æðsta 

guðamynd í fullkomnu líkamsformi; hann er hófsemd og fegurð, maðurinn sem talinn 

er viðeigandi mælikvarði sem mælt getur alla hluti (Homans, 2010, bls. 21). 



 

  
34 

 

Samkvæmt Homans þá bera allir dansarar í huga sér einhverskonar fyrirmynd um 

Apollo, eða tilfinningu um glæsileika hans, hlutföll og ró sem þeir reyna að líkja eftir 

(Homans, 2010, bls. 21). Þessi nálgun á því ekki einungis við í klassískum ballett, ef 

marka má hugmyndir Homans, heldur er þetta æðsta markmið allra dansara. Einhvers 

konar þráhyggja eftir að nálgast hærri hæðir. Það sem er áhugavert við hvernig 

Homans talar um ballett er að hún tengir hið listræna óneitanlega við hann. Það er 

aldrei efast um að ballett sé list. Þó stillir Homans ballett oft upp með öllum 

dansformum á sama máta. Má því draga þá ályktun að hún líti á dans sem einingu þar 

sem allur dans í grunninn er list en hefur þróast í mismunandi áttir. Í þessu verkefni er 

áhugavert að skoða hvort dans sé heil listaeining og samkvæmisdansar séu þar með. 

Hún varpar fram hugmyndinni um ballett sem list minninga í samhenginu um að 

ballett hefur ekki skilið eftir sig forn sönnunargögn um þróun sína. Rétt eins og 

Hómerskviður, munnmælasögur sem berast frá manni til manns. Dans er því listform 

minninganna ekki sögu (Homans, 2010, bls. 19). Þetta er rökstutt með því að dansarar 

æfa af ákafa aftur og aftur sömu hreyfingarnar, samhæfingu, og tjáningu til að fylgja 

sporunum sem svo verða að heilli kóreógrafíu (samþætting margra spora sem mynda 

langa danslotu). Með því er verið að koma dansinum inn í manneskjuna, dansarann. 

Að eilífu innbyggður í vöðvaminnið. Er hægt að tengja þessa aðferð og 

minningarlistina við samkvæmisdansarann? Það er áhugaverð spurning fyrir 

niðurstöðukaflann. Annað áhugavert við bók Homans er að hún virðist neita að fylgja 

þeirri kenningu að neytendur móti listina. Semsagt að það sé haft ofar að móttaka 

listar skilgreini meiningu hennar í stað þess að sköpun hennar ein og sér skilgreini 

hana. Það er einmitt fræðilega stuðst við þessa hugmynd í félagslegri nálgun á list sem 

var greint frá á fyrri blaðsíðum. Meginhugmyndin er sú að áhorfendur eru lykillinn að 

því að skilja listina af því að tilgangur listar og hvernig hún er notuð veltur á 

neytendum hennar, ekki sköpurum (Alexander, V.D., 2003, bls. 181). Vissulega mótar 

áhorfandi danslistar hver tilgangur hennar er, og margir áhorfendur sem deila sömu 

hugmynd um tilgang hennar geta komið henni í fast félagslegt mót. Hins vegar eru 

það einstaklingarnir, dansararnir sjálfir sem dansa listina sem varpa ljósi á sinn eigin 

sannleika og það þarf að byrja þar. Það er sú aðferð sem Homans reyndi að taka og 

verður tekin til skoðunar í þessu verkefni enda voru tekin eigindleg viðtöl við dansara 

sem varpa ljósi á umræðuna. Það sem rannsakandi vill reyna er að sjá listina, hvar 

sem er og hvenær sem hún birtist frá sjónarhorni dansarans eða listamannsins. Það má 

hins vegar ekki gleyma að taka tillit til áhorfenda, viðtöku þeirra og félagslega 
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samhenginu. Það má segja að dansararnir sem rætt er við í þessu verkefni séu 

samtímis áhorfendur. Þeir dæma og segja frá eigin upplifun og dansi en deila einnig 

viðhorfi á dans í öðru umhverfi. Þannig er hægt að draga ályktanir út frá hvernig þeir 

sjá samkvæmisdansinn.  

 

Það eru fáar heimildir sem rekja ítarlega sögu samkvæmisdansa. Eins og ballettinn var 

tengdur við Apollo og Forngrikki þá nær samkvæmisdans líka alla leið þangað í 

grunninn ef marka má orð Jennifer Homans hér að ofan. Rætt var um tignarleikann og 

að komast í tæringu við himnana. Þegar betur er að gáð má sjá að ballett og 

samkvæmisdans eiga sömu upptök í hirðdönsum en hafa svo þróast í ólíkar áttir.  

Samkvæmt Arthur H. Franks (1985) eru einfaldlega ekki til nægar  heimildir 

sem geta staðfest nákvæmlega hvenær og hvernig dans breyttist og hvernig 

mismunandi danstegundir þróuðust eins og þær gerðu. Það sem er hins vegar 

áhugavert að skoða er að ballett og samkvæmisdansar mynduðust í kringum sama 

form, hirðdans eða hirðballett. Það sem einkennir samkvæmisdansa í dag er 

augljóslega að það er paradans en í upphafi var hann ekki dansaður þannig heldur 

frekar í hóp sem samanstóð af sama kyni. Þess konar dansar hafa verið dansaðir í 

evrópskum samfélögum og eiga rætur að rekja til borgara- og yfirstétta eða hirðar 

sextándu og sautjándu aldar. Ákveðnir dansar voru kenndir einstaklingum tilheyrandi 

stétta og álitnir viðeigandi samfélagsdansar til að dansa við hátíðahöld í stórum 

sölum, eða á ensku ballroom (enska orðið yfir samkvæmisdansa er Ballroom 

Dancing). Áhorfendur umkringdu dansgólfið og voru flestir þátttakendur í dansinum 

annaðhvort samansettur af hópi karla eða hópi kvenna (Susan Au, 2002). Á þeim tíma 

var ekki algengt að sjá karl og konu dansa í pari því sú þróun átti sér stað síðar. 

Dansar millistéttarinnar eða vinnustéttarinnar voru dansar sem þróuðust mun meira út 

frá þörf á innri tilfinningum, jafnvel gremju. Semsagt meira í líkindum við það sem 

dans var upprunalega, án fágaðrar meðvitundar. Þetta voru dansar fólksins sem 

hirðdansarnir tóku mið af en með breytingum sem höfðuðu til hirðarinnar. Hirðballett 

þróaðist semsagt út frá dansi almúgans.  

Þegar hér er komið við sögu er verið að tala um Mið-Evrópu, þá aðallega 

Frakkland á 16. öld. Dansarar hirðar þessa tíma voru ekki atvinnudansarar heldur 

aðalsmenn og jafnvel konungur eða drottning sem leiddu aðalhlutverk dansverksins. 

Ólíkt ballett í dag þá virtust dansararnir mun jarðtengdari en þeir virðast í dag þar sem 

skrefin og hreyfingarnar mynduðust út frá samkvæmisdansi þess tíma. Þeir dansar 
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snerust að mestu um glæsi- og skrautleika og tign (Susan Au, 2002, bls. 11). Á þeim 

tíma fylgdi danssýningunni dansleikur þar sem áhorfendur og dansarar sameinuðust í 

dansi í marga klukkutíma. Hann er því félagslegur og hvetur til samskipta á milli fólks 

eða öllu heldur milli dansaranna og áhorfenda sem svo dönsuðu einnig. Hirðballett 

var þróaður af mikilmennum hirðarinnar og hann var blanda af list, pólitík og 

skemmtun sem hafði það að leiðarljósi að hylla ríkið og þá sem stjórnuðu því eða í 

raun aðalstéttina sjálfa (Susan Au, 2002, bls. 12). Hirðballettinn þróaðist útfrá 

hugmyndum þess tíma um listina, þar sem horft var til fornra tíma Grikklands þar sem 

listin var einskonar blanda af ólíkum gjörningum eins og fjallað var um í bók Homans 

(2010). Ljóðskáldið Jean-Antoine de Baïf (1532-89) hafði mikil áhrif á þessa nálgun í 

hirðballettinum og stofnaði ásamt tónskáldinu Thibault de Courville Tónlistar- og 

ljóðlistarakademíuna (Académie de Musique et dela Poésie) árið 1570 í París (Susan 

Au, 2002, bls. 12). Þessi samþætting lista, ljóðskaps, söngs, dans og tónlistar var 

einnig upphaf óperunnar í Ítalíu. Dansleikir hirðarinnar þróuðust svo með komu 

sautjándu aldarinnar og krafan fyrir fjölbreyttari hæfileikum jókst. Gamanleikur og 

sunginn texti var eitt af því sem færðist í hirðballettinn og gaf honum mikilvægi auk 

þess sem að vinsælar skáldsögur frá þeim tíma rötuðu með þemað sitt í dansinn. 

Einnig varð hirðballettinn í Frakklandi að eins konar verkfæri konungsins til þess að 

tjá fyrir hirðinni sínar næstu áætlanir fyrir þjóðina (Susan Au, 2002). Þannig að 

hirðdansinn var í raun mikilvægur menningarlegur vettvangur sem mótaði samfélagið 

og boðaði ef til vill áríðandi breytingar. Með auknum kröfum á dansarana fór dans 

hirðarinnar að taka á sig nýja mynd. Auðugir aðalsmenn og aðalskonur gátu ekki 

lengur borið þá líkamlegu eiginleika sem þurfti til og í lok sautjándu aldar færðist 

hugmyndin um hirðballett frá því að vera dans aðalsins yfir í atvinnulistgrein (Susan 

Au, 2002, bls. 23). Með þessum breytingum urðu aðrar breytingar. Sviðinu, sem 

áhorfendur á samkvæmisdansleikjum eftir sýningar hirðballettsins umkringdu, var 

vikið frá með tilkomu uppsetts sviðs eins og þekkist í dag í leikhúsum. Við það jókst 

fjarlægðin á milli áhorfenda og dansaranna. Það var ekki eins og áður þegar áhorfandi 

gat samsamað sig með dansaranum sjálfum og þeir sameinast sem ein heild (Susan 

Au, 2002, bls. 23). Það er að miklu leyti áhugavert að velta fyrir sér þessari þróun á 

uppsetningu dansins þar sem samkvæmisdansar í dag hafa sama uppsetningarform og 

tíðkaðist á sextándu öld með áhorfendum í kringum dansgólfið en listdans er oftast 

sýndur á sviði þar sem áhorfendur sjá sviðið frá einu sjónarhorni. Snemma á átjándu 

öld byrjuðu atvinnudansarar að leitast við að gera dansinn að listformi sem stæði á 
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eigin grundvelli óháð söng eða ljóðum. Þannig hófst tækni ballettsins að segja sögur 

með líkamanum einum. Þá var litið til fornra grískra og rómverskra rita Platós og 

Aristóteles þar sem kenningar um dansinn voru þannig skrifaðar að hann ætti að tjá 

tilfinningar með hreyfingum (Susan Au, 2002, bls. 29). Það var svo rómantík nítjándu 

aldarinnar sem að lokum þróaði dansinn, sem byrjaði í hirðinni, í það sem þekkist sem 

klassískur ballett í dag. Dansinn sagði sögur rómantískra ævintýra um álfaprinsessur í 

álögum, gyðjur og undraverur sem oftast féllu í hlut kvenmanns að túlka en á þessum 

tíma höfðu áhrif karldansarans farið að minnka og ballerínan fæddist. Karldansararnir 

voru frekar paraðir við ballerínuna sem sterk undirstaða en tóku ekki athyglina frá 

kvenhlutverkinu. Þarna er komið að ballett sem dansaður er á tábroddinum þar sem 

dansarinn lyftist frá gólfinu og gefur til kynna einhvers konar þyngdar- og 

áreynsluleysi. Til að lokum tengja við ofangreinda frásögn Homans (2010) þá var það 

á þessum tíma sem ballett varð að hugmynd um rómantík og dansinn varð myndlíking 

sem táknar þrá dansarans að komast á hærra stig tilverunnar (Susan Au, 2002, bls. 

45). En ef ballett þróaðist út frá samkvæmisdönsum hirðarinnar og hirðballettnum 

hvað varð þá um samkvæmisdansana sem þekkjast í dag?  

Það er mikilvægt að skilja að hirðballettinn var upphafið að bæði ballett og 

samkvæmisdönsunum. Fyrsta heimild um tilvist samkvæmisdansa var gefin út árið 

1588 með ritinu Orchesographie og var eftir höfund sem bar dulnefnið Thoinot 

Arbeau. Hans raunverulega nafn var Jehan Tabourot og var hann franskur klerkur 

(Franks, A.H., 1985). Þetta rit er eitt af fáum um upptök þeirra dansa sem þekkjast í 

dag sem samkvæmisdansar og hefur varðveist. Þótt þeir hafi þróast mikið hvað varðar 

spor þá er talið að dansarnir beri svipað yfirbragð. Orchesographie var þýtt af Mary 

Stewart Evans og endurútgefið á ensku 1967. Þar er meðal annars fjallað um 

samskipti milli dansaranna og hljóðfæraleikanna, og hvert dansspor fór við ákveðinn 

takt. Hugmyndin um ákveðnar melódíur sem fóru vel með ákveðnum hreyfingum var 

fædd, semsagt dansar sem báru sérstök nöfn. Þau nöfn voru þó kennd við tegund 

tónlistarinnar sem var spilað og því gat dansinn ekki verið dansaður án 

tónlistarflutnings. Þarna er mjög áberandi tenging við grísku hugmyndina sem rætt var 

um fyrr í rannsókninni, um að tónlist, dans og söngur fari saman. Í Frakklandi urðu til 

dansarnir Pavans, Gavottes og Galliarde. Ekki er mikið vitað um nákvæm spor þeirra 

en þó er víst að í Galliarde voru 5 spor og kallaði enski rithöfundurinn Shakespeare 

þann dans jafnan Cinc Pace (Silvester, 2008). Það leiðir hugann að Englandi. Þar 

höfðu enskar yfirstéttir túlkað sínar útgáfur af frönsku hirðdönsunum. Í Englandi 



 

  
38 

 

þróaðist valsinn sem þekkist í dag og er því kallaður Enskur vals. Tilurð hans spratt út 

frá píanóverki eftir Carl Maria von Weber (1819) sem kallaðist Boð til dansins eða 

Invitation to the dance. Markaði það verk ákveðin tímamót þar sem dansinn vals 

aðlagaði sig endanlega inn í ákveðið tónlistarform (Silvester, 2008).  

Ýmsar breytingar urðu snemma á 20. öldinni sem leiddu til samkvæmisdans 

nútímans. Dansarnir aðlöguðu sig ennþá tónlistinni og voru viss tónlistarform eins og 

jazz sem náðu vinsældum á meðal almennings og höfðu varanleg áhrif á dansinn og út 

frá þeim kviknaði innblástur að öðrum vinsælum dönsum. Hugmyndin um að koma 

dansi fyrir inn í samfélagið er kannski það sem mest hefur mótað samkvæmisdansa. 

Nokkrir atvinnumenn settu sitt mark á þessar breytingar og ber þar að nefna Victor 

Silvester sem vitnað er í hér að ofan og Josephine Bradley, bæði frá Englandi. 

Ákveðin þörf var fyrir að kenna almenningi dans sem allir gátu dansað. Ofangreind 

voru ein af þeim sem lærðu, brutu niður og bjuggu til ákveðnar tegundir Standard 

dansa sem svo var gefið út á prenti og fólk gat bókstaflega bútað niður dans fyrir dans 

og lært. Það var talið mikilvægt að ef dans átti að ná til almennings þyrftu að vera 

ákveðnir dansar sem allir dönsuðu eins svo hann gæti boðið hverjum sem er upp í 

dans og verið samstíga (Richardson, 1948). Þetta markar upphaf dansanna sem eru í 

dag viðurkenndir sem keppnisdansarnir tíu á alþjóðavísu. Það ríkja ákveðnar reglur 

um uppbyggingu þeirra sem haldið er utan um af WDC (World Dance Council) 

annars vegar og WDSF (World Dancesport Federation) hins vegar. Í upphafi var þó 

annað félag sem hélt utan um svokallað regluverk samkvæmisdansanna. Samkvæmt 

danssögufræðingnum Driver (2001), markaði stofnun Hins konunglega samkvæmis-

félags (Imperial Society Ballroom) árið 1904 ákveðið upphaf í sögu 

samkvæmisdansa. Með henni urðu til hin almennu dansspor. Þetta er þegar nútíma 

samkvæmisdans, með öllum sínum einkennum um háleit keppnisviðmið og leit að 

fullkomleika, losnaði úr viðjum afþreyingardansins um ókomna tíð (Driver, 2001). 

Það er því snemma á tuttugustu öldinni sem samkvæmisdans fær sitt eigið regluverk 

og með því fóru dansarar og kennarar að hafa háleitari markmið sem eflaust ýttu undir 

að þeir fóru að bera sig saman við aðra og hugmyndin um keppni fæddist. 

Rannsakandi leitaði að heimildum sem staðfestu formlega hvenær fyrsta 

samkvæmisdansmótið var haldið og gat ekki fengið það staðfest. Þannig er það hans 

ályktun að út frá stofnun Hins konunglega samkvæmisfélags hafi keppnin fæðst. 

 Keppnisdansarnir tíu skiptast í tvo flokka, í þeim fyrsta eru Enskur Vals, 

Tangó, Vínarvals, Foxtrott og Quickstep sem eru Standard dansarnir sem eiga upptök 
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sín í Englandi. Latin dansarnir eru Cha Cha, Samba, Rumba, Paso Doble og Jive sem 

allir hafa sín einkenni og eru mun ólíkari Standard dönsunum þó uppbygging þeirra 

sé einnig í grunninn sprottin í Englandi með sömu fagurfræðilegu og tæknilegu 

atriðum. Þar komu inn áhrif frá Suður-Ameríku og bera dansarnir þess vott í 

tónlistinni og hreyfingum. Er það þó ekki markmið þessarar rannsóknar að kafa í alla 

samkvæmisdansana og skilja sögu hvers þeirra fyrir sig. Hins vegar er mikilvægt að 

skilja þessa grundvallarhugmynd um samkvæmisdans. Það virðist hafa verið mikil 

þörf á að halda dansinum fáguðum og ósnertum og þannig ná til almennings. 

Sérstaklega áttu Standard dansarnir að hafa fágað yfirbragð og bera vott ákveðins 

glæsileika sem allir ættu að vilja nálgast með dansinum. Þessum glæsileika er náð 

með því að æfa og hafa háleit markmið með dansinum. Driver (2001) á semsagt við 

að samkvæmisdans getur verið afþreyingarefni sem laðar að almenning og hvetur 

hann til þess að læra að dansa en dansinn sjálfur er ekki afþreying í eðli sínu. Þetta er 

ekki ólíkt því sem fjallað var um með fagurfræði dans á tímum Forngrikkja og Apollo 

og klassískur ballett notfærir sér enn þann dag í dag. Það er verið að leitast eftir 

ákveðinni hylli og upphafningu. Einnig var það aðalháhersla hirðdansaranna á 

sextándu öld að bera með sér glæsibrag. 

 Áhugaverð hugmynd úr bók Franks (1985) er sú að með vaxandi gáfum 

mannsins fór hann að hafa frekari stjórn á tilfinningum sínum og með því steig listin 

inn, í stað hvatvísinnar (bls. 4). Þarna er gefið í skyn að einmitt með regluverki og 

ákveðinni afturhaldssemi á tilfinningum kom listin fyrst til sögunnar. Hvað var 

dansinn þá áður? Má þá ætla að Driver (2001) hafi ætlað að enda setningu sína á að 

samkvæmisdans losnaði úr viðjum afþreyingardansins og yrði að listdansi um ókomna 

tíð? Hér má einnig hugsa aftur til mikilvægi fagurfræðinnar í íþróttunum sem kom til 

á miðöldum og fjallað var um í kaflanum hér á undan. Fagurfræðileg nálgun 

íþróttamanna var talin mikilvægari en lokaniðurstaða og árangur var ekki mælanlegur 

nema út frá huglægu mati hvers og eins áhorfanda. 

2.2.1 Aðeins um WDSF og WDC 

Það reyndist ekki svo auðvelt að afla fræðilegra heimilda um tilvist 

samkvæmisdansfélaganna tveggja. Þess vegna var aflað eins mikilla upplýsinga og 

auðið var í gegnum heimasíður þeirra. Frekari upplýsingar og hugmyndir um 

starfsemi félaganna voru ræddar á milli rannsakanda og viðmælenda í viðtölunum. 

Félagið World Dance Council var stofnað árið 1950 undir sömu formerkjum og það 

starfar í dag. Þá var Arthur Franks einmitt heiðursaðili þess en þegar hefur verið 
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vitnað í bók eftir hann fyrr í ritgerðinni. Á þessum tíma var félagið stofnað í þeim 

tilgangi að halda utan um skipulagningu og samþykki um stofnun heimsmeistaramóta 

í samkvæmisdansi. Danssambönd í mörgum ólíkum löndum tóku þátt í stofnun 

félagsins sem átti að virka sem hvatning fyrir dansarana til að verða atvinnumenn í 

greininni. Í dag sinnir félagið öðrum málefnum og er eitt þeirra að efla mikilvægi 

menntunar. Eitt aðalmarkmið WDC er að koma á menntun sem stuðlar að virðingu 

við dansformið og hefðir þess og fagurfræði. Þessi menntunargildi eru samkvæmt 

heimasíðu félagsins þau mikilvægustu í dag og það að halda utan um keppnir og 

regluverk þeirra hefur jafnvel fallið aðeins í skuggann (World Dance Council, 2016). 

Ekki er mikið af sögulegum eða fræðilegum upplýsingum um félagið nema þær sem 

fást í gegnum heimasíðu þess. Grundvallarmunur er þó á heimasíðu WDC og síðu 

WDSF og sá munur liggur í áherslum. Það virðist vera mikil áhersla á menntun og 

hefðir hjá WDC en kynningu, keppnir og íþróttir hjá WDSF. 

Það má nálgast sögulegt yfirlit á heimasíðu WDSF undir history flipanum. 

Félagið er í grunninn vettvangur fyrir áhugamenn í samkvæmisdansi og var stofnað 

árið 1957 á meðan WDC einblíndi á atvinnumenn. Í upphafi kallaðist félagið 

International Dancesport Federation og var þá skammstafað IDSF en það var ekki 

fyrr en árið 2011 sem það fékk núverandi nafn, World Dancesport Federation. Allt 

frá upphafi hefur þetta félag verið kennt við íþróttir. Árið 1992 gekk félagið til liðs 

við Sportaccord sem heldur utan um allskyns íþróttafélög og skipuleggur og veitir 

aðhald fyrir sérstaka íþróttaviðburði eins og til dæmis FIFA fótboltamótið. Félagið 

hefur allt frá þeim tíma tryggt sér aðild að fleiri íþróttasamböndum en árið 1995 var 

samkvæmisdansinn viðurkenndur af Ólympíunefndinni í gegnum félagið IDSF. 

Ýmsar breytingar og regluverk fylgdu í kjölfarið til að aðlagast reglum 

Ólympíuleikanna og var fyrsta þeirra lög um lyfjapróf á keppendum, sem var 

samþykkt árið 2001. Einnig voru gerð lög um refsiaðgerðir og þóknanir dansara árið 

2006 (World Dancesport Federation, 2016). Félagið virðist hafa grætt mikið á því að 

vera viðriðið íþróttaheiminn en það má sjá á þessu sögulega yfirliti að félagið hefur 

gert ýmsa samninga eins og við útsendingastöðvar til þess að sjónvarpa flestum 

keppnum á þeirra vegum. Þetta hlýtur að auka bæði aðgengi og áhuga almennings á 

dansinum. Samkvæmt reynslu rannsakanda í samkvæmisdansi fyrir árið 2007 var 

enginn rígur á milli móta sem haldin voru af þessum tveimur félögum heldur störfuðu 

þau hlið við hlið og saman. WDC hélt meira um atvinnudansara og WDSF utan um 

áhugamenn. Vegna aðkomu WDSF í Ólympíusambandið urðu hins vegar miklar 
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breytingar á formi dansins og hvernig hann á að vera dæmdur. Í kjölfarið stofnaði 

félagið einnig sitt eigið atvinnumannafélag innan sambandsins árið 2006. Þá er hægt 

að velta fyrir sér hvort að þessi klofningur hafi orðið í beinu framhaldi. Þar sem WDC 

er með háleit fagurfræðileg og tæknileg markmið ásamt dansmenntun sem 

aðalmarkmið þá er WDSF að móta dansinn í samræmi við reglur Ólympíu-

sambandsins og koma dansinum fyrir sem viðurkenndri íþrótt út á við. Komið er betur 

inn á vandamál sem skapast hafa út frá þessum tveimur félögum og áhrif þessara ólíku 

stefna á dansarana í niðurstöðum. Því eins og greint hefur verið frá þá fyrirfinnst ekki 

mikið af ritrýndu efni um einmitt þetta, fyrir utan upplýsingar sem fram koma á 

heimasíðum félaganna og með því að tala við samkvæmisdansara og kennara. Eitt af 

þeim vandamálum er þó að dansarar sem æfa og keppa innan WDC til dæmis, mega 

ekki keppa á mótum sem skipulögð eru af hinu félaginu og öfugt. Taka skal fram að 

Danssamband Íslands starfar samkvæmt reglugerðum WDSF. Einnig ber að taka fram 

aftur að enn hefur ekki verið keppt í samkvæmisdansi á Ólympíuleikunum. Að lokum 

þá lýsir WDSF sinni dansíþrótt þannig á heimasíðu sinni að dansinn er íþrótt sem 

einnig er stimplaður sem listræn íþrótt og leitast við að finna jafnvægi á milli 

listsköpunar dansins og líkamlegs hreystis sem fylgir íþróttum (World Dancesport 

Federation, 2016). 

2.2.2  Samkvæmisdansar og umhverfi 

Ákveðin fágun, æfing og tæri við englana einkennir listina í kringum ballett en það 

má segja það sama um samkvæmisdansinn þegar hann byrjaði. Ekki er efast um stöðu 

balletts sem listforms. Þetta er dansform á sviði, í sýningarsölum og í leikhúsum. 

Umgjörð og umhverfi skipta því einhverju máli. 

 Umgjörðin skiptir máli fyrir þann sem er að horfa og einnig fyrir þann sem 

dansar. Í nýlegu tónlistarmyndbandi hljómsveitarinnar Of Monsters and Men sem 

kom út þann 27. janúar s.l. við lagið Wolves without Teeth má sjá samkvæmisdansara  

í aðalhlutverki. Myndbandinu var leikstýrt af Magnúsi Leifssyni og má sjá Hönnu 

Rún Bazev Óladóttur og manninn hennar Nikita Bazev leika par í undirbúningi fyrir  

danskeppni. Umgjörð þessa myndbands er við tóna sem ekki tíðkast sem undirspil 

hefðbundins samkvæmisdans og brýtur öll mynstur sem samkvæmisdans ber með sér. 

Í einu atriði myndbandsins eru dansararnir að æfa heima í stofu án keppnis- eða 

sýningarfatnaðar og á sokkunum, auk þess sem það hefur verið hægt á atriðinu (Of 

Monsters and Men, 2016). Þetta atriði minnir ekki á samkvæmisdans eins og hann 

birtist almennt. Hann virkar listrænni. Þar sem þetta er nýtt af nálinni fannst 
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rannsakanda áhugavert að koma þessu að og kanna viðbrögðin í ,,kommentakerfi“ 

Youtube síðunnar þar sem myndbandið er sjáanlegt. Virðist vera að fólki líki almennt 

við lagið en ekki myndbandið. Fólki finnst eins og myndbandið eigi við annað lag en 

þetta. Þeir sem skrifa við myndbandið og líkar það eru einstaklingar sem virðast eiga 

reynslu að sækja í dansi og tengja þannig við. Þetta er mjög áhugavert og ef til vill 

tilefni til þróunar á rannsókninni. Að kanna viðhorf almennings til samkvæmisdansins 

ef hann er færður úr sínu hefðbundna umhverfi. 

Nú þegar hefur það komið fram að samkvæmisdans fer sífellt vaxandi sem 

afþreyingarefni almennings í samfélaginu þó svo að dansinn sjálfur sé ekki afþreying 

samkvæmt Driver (2001). Vinsældir samkvæmisdansa einskorða sig þó ekki bara við 

afþreyingu í formi sjónvarpsþátta og kvikmynda, því þeir eru einnig hluti af menntun 

barna og danstímar mjög algengir í grunnskólum hér á landi og víðsvegar um 

heiminn. Það er kenndur dans í um 80% af grunnskólum hér á landi og í langflestum 

tilvikum er um samkvæmisdans að ræða (Katrín Gunnarsdóttir, 2011). Einnig hefur 

það færst í aukana að fólk fái skólastyrk til háskólanáms með því að ná góðum árangri 

í samkvæmisdansi (Picart, 2012). Það leynir sér því ekki að samkvæmisdans er 

almennt talinn sem íþrótt og fellur þannig vel að almennu menntunarkerfi sem stuðlar 

að heilbrigðri hreyfingu. Þar er listin þó ekki fjarri því einnig er hægt að stunda 

listdansnám samhliða menntaskólagöngu og er það metið til eininga. Hver er 

munurinn? Jú, samkvæmisdansari getur ekki fengið dansiðkun sína metna til eininga í 

menntaskólakerfinu, samkvæmisdansarinn þarf að ráðstafa tíma sínum vel á milli 

kerfisbundins náms í menntaskóla annars vegar og dansskólans hins vegar á meðan 

listdansari getur stundað dans sinn á skólatíma og fengið hann metinn. Vissulega voru 

samkvæmisdansar til þess gerðir að ná til almennings svo fólk gæti dansað við sín 

uppáhalds lög og urðu því að vera aðgengilegir í kennsluaðferðum sínum 

(Richardson, 1948). Þó hafa þeir í eðli sínu sterkt listrænt og fagurfræðilegt gildi. Það 

er þó ekki hluti af samkvæmisdansmenntun að læra sérstaklega um þau gildi. 

Picart (2012) varpar ljósi sínu á hlutverk samkvæmisdansa í samhengi við 

birtingarmynd samkvæmisdansarans í fjölmiðlum að undanförnu og málinu um aðild 

að Ólympíuleikunum. Picart kemur inn á spurninguna um samkvæmisdansa sem listir 

eða íþróttir, þó naumlega. Hún segir málið um Ólympíuaðildina vera á hálum ís og 

ekki endilega það sem eigi að vera að berjast fyrir. Með því að endanlega skilgreina 

sig sem keppnisíþrótt á heimsmælikvarða eru samkvæmisdansarar að yfirgefa 

möguleikann á að vera listamenn. Á sama tíma halda samkvæmisdansar áfram að 
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þróast og krefjast meira áhorfs með nýjum aðferðum í kóreógrafíu, búningum og 

tjáningarformi sem að mestu má rekja til sviðslistar. Allt virðist þetta vera gert til að 

auka almennt álit, þátttöku og viðurkenningu almennings (Picart, 2012). 

Samkvæmisdans sem afþreying í umhverfi neyslumarkaðarins ýtir væntanlega undir 

aðsókn almennings í samkvæmisdans. Lucy K. Yoo (2009) greinir frá því í óútgefinni 

meistararitgerð sinni með tilvísunum í ameríska fjölmiðla hvernig samkvæmis-

dansarar hafa fengið gríðarlega umfjöllun innan miðlanna með tilkomu Dancing with 

the Stars í Bandaríkjunum. Sú þáttaröð hóf göngu sína árið 2005 og er sú allra 

vinsælasta af þessu tagi sem sýnd hefur verið og er enn í gangi í dag. Í þessum þáttum 

eru atvinnudansarar að kenna frægum einstaklingum að dansa, sem svo keppa fyrir 

framan dómnefnd og áhorfendur. Þættirnir hafa hlotið gríðarlegt áhorf og fyrir vikið 

hefur skráning á dansnámskeið aukist í dansskólum þar í landi (Yoo, 2009). Þættir 

sem þessir eru hrein afþreying fyrir hinn almenna neytanda og hafa farið sigurför um 

heiminn og hafa verið endurgerðir um allan heim og allstaðar borið árangur. Yoo 

kemur inn á að samkvæmisdansararnir í þáttunum endi oft á forsíðum slúðurblaða og 

sumir hverjir stíga skrefinu lengra og nota frægðarsólina til að fleyta sér lengra út í 

heim kvikmynda eða sviðslista. Þarna er því annarskonar vettvangur fyrir 

samkvæmisdansarann fyrir utan hinn venjulega keppnisvettvang. 

  

Er samkvæmisdans list eða íþrótt? Því verður ekki svarað nema með því að tala við 

dansarana sjálfa, bakvið glysið, bakvið æfingasalina, bakvið svita og tár. Allar 

fræðilegu hugmyndir benda í báðar áttir og því er ekkert annað við hæfi en að 

rannsaka sjálfin sem dansarar hafa í farteskinu. Hvað er þeirra viðhorf, eru viðhorfin 

mismunandi eftir umhverfi? Áður en skrifað er um niðurstöður viðtalanna er gerð 

grein fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar á næstu síðum. 
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3 AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNAR 
Eins og var minnst á í inngangi verkefnisins þá er þetta eigindleg rannsókn byggð á 

viðtölum. Tekin voru ellefu einstaklingsviðtöl og eitt óformlegt viðtal sem svo var 

veittur stuðningur með ígrundaðri vettvangsathugun. Þar sem rannsakandi er dansari 

þá er hann ekki fullkomlega hlutlaus gagnvart efninu og hefur hann meira að segja í 

gegnum rannsóknarferlið hafið að dansa að nýju eftir langt hlé. Það setur rannsakanda 

því inn í umhverfi samkvæmisdansins og gerir honum kleift að draga ígrundaðar 

ályktanir í lokin. Þannig þróuðust einnig viðtölin eðlilega og samræðurnar voru 

óþvingaðar því viðmælendur og rannsakandi mættust nokkurn veginn á sameigin-

legum grundvelli. Úr því verður eigindleg viðtalsrannsókn þar sem rannsakandi 

nálgast efnið nokkuð náið með reynslu að baki en viljann til þess að skilja núverandi 

stöðu betur. Í næstkomandi undirköflum verður farið nánar í þessar aðferðir og 

hvernig rannsóknin var framkvæmd.  

3.1  ÞÁTTTAKENDUR RANNSÓKNAR (LÝSING OG HVERNIG ÞEIR ERU 
VALDIR) 

Heildarþýði þessarar rannsóknar í huglægri merkingu gæti talist nokkuð stórt. Þó það 

sé verið að rannsaka skilgreiningu á milli listar og íþróttar innan dansins þá snertir 

hugmyndin ekki einungis fólk innan dansheima þar sem hægt er að ræða þessa tvo 

póla á öðrum félags- og íþróttatengdum sviðum. Afmörkunin er samt sem áður 

einskorðuð við samkvæmisdans í samhengi við listdans og því voru þátttakendur 

valdir með tilliti til þessara sviða. Þessi rannsókn byggist á að tala um listir, 

sjálfsmyndir og túlkanir á aðstæðum og umhverfi. Þess vegna var mikilvægt að velja 

þátttakendur sem hafa nægilega reynslu af dansiðkun og starfi sínu til að greina frá 

því á góðan máta. Það er notast við svokallaða tilgangsúrtaksaðferð þar sem ákveðinn 

fjöldi þátttakenda er ekki valinn fyrirfram heldur eru valdir einstaklingar sem hafa  

nægilega persónulega þekkingu innan viðfangsefnisins í upphafi og þjóna 

markmiðum þess (Katrín Blöndal & Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Samkvæmt 

markmiðum rannsóknarinnar eru kjörnir þátttakendur þeir sem dansa og keppa sem 

atvinnumenn eða áhugamenn innan samkvæmisdansins sem og kennarar og þeir sem 

starfa sem listdansarar. Ásamt því að velja einstaklinga sem hafa þekkingu og þjóna 

markmiði rannsóknarinnar þá er einnig mikilvægt að hafa í huga að velja ,,góða 

viðmælendur“. Eins og Morse (1991) tekur fram í umfjöllun sinni um tilgangsúrtök, 

þarf að velja þá sem eru viljugir að ræða sína reynslu og eru færir um að ígrunda 
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reynslu sína með góðri umræðu og frásögn. Í byrjun var úrtakið valið í samvinnu við 

leiðbeinanda að nokkru leyti en einnig notaði rannsakandi sitt tengslanet. Í þessu 

verkefni er einnig notast við snjóboltaúrtak þar sem rannsakandi fékk upplýsingar frá 

þátttakendum rannsóknarinnar sem bentu honum áfram á aðra viðmælendur með 

hugsanlegan áhuga á viðfangsefninu. Í rauninni er það ekki hefðbundin notkun á 

snjóboltaaðferðinni þar sem hún gagnast oft þeim rannsóknum þar sem þýðið er 

óþekkt eða af einhverjum ástæðum erfitt að komast að því (Katrín Blöndal & Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013, bls. 131). Hins vegar kom það að góðum notum í þessu verkefni 

þar sem verið er að rannsaka minnihlutahóp þar sem einn þekkir annan og þannig koll 

af kolli. Þátttakendur eru því dansarar, kennarar og starfsmenn innan bæði 

listdansheima og samkvæmisdansa, sem hafa ákveðna reynslu og þekkingu sem telst 

trúverðug til marktækrar umfjöllunar. Reynt var að nálgast þátttakendur með ólíka 

reynslu en sem eru hluti af og snerta viðfangsefnið. Aldursbil viðmælenda er því 

nokkuð breitt en það er frá 25 ára upp í 57 ára. Þannig var einnig komist hjá 

úrtaksskekkju og einsleitni í umræðum. Viðmælendur eru eftirfarandi: 

- Adam Reeve, heimsmeistari í flokki atvinnumanna í samkvæmisdansi og 

samkvæmisdanskennari með alþjóðleg dómararéttindi. 

- Karen Reeve, heimsmeistari í flokki atvinnumanna í samkvæmisdansi og 

samkvæmisdanskennari með alþjóðleg dómararéttindi. 

- Helga Dögg Helgadóttir, samkvæmisdanskennari og fyrrum keppnisdansari 

með Norðurlanda- og Íslandsmeistaratitla að baki sér. 

- Sigurður Már Atlason, samkvæmisdansari með fjölda Íslandsmeistaratitla að 

baki sér.  

- Elísabet Bjarnadóttir, samkvæmisdansari og framkvæmdastýra Danssambands 

Íslands DSÍ. 

- Ásta Bjarnadóttir (óformlegur viðmælandi), samkvæmisdansari með fjölda 

Íslandsmeistaratitla í farteskinu og úrslitasæti á alþjóðlegum mótum. Ásta er 

einnig fyrrum dansfélagi Friðriks Agna, höfundar þessa verkefnis, og hafa þau 

endurnýjað sitt danssamband á meðan þetta er skrifað, eftir 9 ára hlé. 

- Maxim Petrov (Max), samkvæmisdansari, kennari og dansari í Dancing with 

the Stars í Rússlandi. Max er með dómararéttindi innan WDC. 

- Ásgeir Helgi Magnússon, danshöfundur og dansari í Íslenska dansflokknum. 

- Hannes Þór Egilsson, samkvæmisdansari í grunninn, listdansari og höfundur. 

Ferill með Íslenska dansflokknum og sem sjálfstætt starfandi dansari. 
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- Ásrún Magnúsdóttir, nútíma listdansari, höfundur og kennari. 

- Katrín Gunnarsdóttir, danshöfundur og dansari. Katrín hefur starfað sjálfstætt 

við ótal verkefni í sviðslistum hérlendis og erlendis og er formaður 

Danshöfundafélags Íslands. Katrín hefur unnið til Grímuverðlaunanna einu 

sinni sem danshöfundur ársins árið 2013 og hlaut einnig tilnefningu fyrr á 

árinu sem er að líða. 

- Birgitte Heide, klassískur ballettdansari með þriggja áratuga reynslu sem 

dansari og kennari og er fagstjóri klassísku brautarinnar í Íslenska 

listdansskólanum. Birgitte dansaði óslitið með Íslenska dansflokknum frá 

árinu 1976 til 1999. 

3.2  HÖNNUN Á RANNSÓKN OG RANNSÓKNARNÁLGUN 

Upprunalega varð hugmyndin að þessu verkefni til við ákveðna sjálfsskoðun 

rannsakanda en við frekari athugun í byrjun ferlisins kom í ljós ákveðin staða innan 

samkvæmisdansins sem rannsakandi var ekki meðvitaður um. Sú staða gefur í raun til 

kynna ákveðinn klofning í stefnumálum og snýr að því sama og rannsakandi velti 

fyrir sér í upphafi; hvort samkvæmisdans væri list eða íþrótt. Tvær stefnur eru í gangi 

innan samkvæmisdansins þar sem önnur leiðin togast í átt að íþróttum og hin í átt að 

hinu tæknilega, fagra og listræna. Út frá þessu myndaðist rannsóknarspurning 

rannsóknarinnar. 

 Rannsakandi hefur persónulega reynslu af samkvæmisdansheiminum og  

notast þess vegna við aðferðir og nálganir sem virtust koma náttúrulegast til greina. 

Fyrir þessa rannsókn taldi hann áhugaverðast að hefja djúpar samræður við aðra 

samkvæmisdansara og listdansara til þess að varpa þeirra ljósi og viðhorfi á efnið. 

Gagnvart þeirra niðurstöðum stendur rannsakandi fullkomlega hlutlaus. Hann notfærir 

sér frekar reynslu sína sem kost þar sem hann getur komið með vel ígrundaðar 

ályktanir í lokaorðum rannsóknarinnar. Það mætti líta svo á að ef þessi rannsókn væri 

framkvæmd af öðrum þá gæti rannsakandinn sjálfur verið einn viðmælendanna. Þar 

með er ekki sagt að niðurstöðurnar sjálfar séu myndaðar út frá reynslu rannsakandans 

heldur veltir hann niðurstöðunum fyrir sér í lokin, sem leiðir af sér frekari spurningar. 

Samræður áttu sér stað í viðtölunum í stað hefðbundinna spurninga og svara sem 

einkenna flest viðtöl. Það má líkja viðtölunum við samræður á milli samstarfsmanna 

sem velta fyrir sér starfsumhverfi sínu.  
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3.3  LÝSING Á RANNSÓKNARAÐFERÐUM, KOSTIR OG GALLAR 

Ástæðan fyrir því að fara á vettvang og byrja að æfa aftur var fyrir rannsakanda sú að 

hann vildi átta sig betur á því sviði sem hann var að rannsaka. Þannig fannst honum 

auðveldara að kafa í efnið. Þessi nálgun er ekki óalgeng innan eigindlegra rannsókna 

en tíðkast þó mest innan þátttökurannsókna. Þó svo að þetta verkefni sé byggt á 

eigindlegum viðtölum þá styðst verkefnið einnig við ákveðna hugmyndafræði 

þátttökurannsókna sem ber að taka fram. Innan gagnrýninna þátttökurannsókna er 

verið að reyna að skilja reynslu þátttakenda og kafa í viðfangsefnið út frá þeirra 

sjónarmiðum. Ný þekking verður til með því að einstaklingarnir leggja sameiginlega 

merkingu í reynslu sína (Kristín Þórarinsdóttir, Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 350). 

Aðalmarkmið slíkra rannsókna er að greina, leita að staðreyndum, þróa hugmyndir, 

áætla, framkvæma og ávallt leita að frekari staðreyndum til að endurmeta stöðuna. 

Kurt Lewin félagsfræðingur er oft kenndur við upphaf þessarar rannsóknaraðferðar en 

hann taldi að innan félagslegra fyrirbæra þá henti að skoða þau innan síns náttúrulega 

umhverfis. Hann hvatti félagsfræðinga til þess að brúa bilið á milli kenninga og starfs 

með því að nota aðferðir þátttökurannsókna til að vinna með fólki á vettvangi við 

raunverulegar aðstæður (Dickens og Watkins, 1999). Í tilfelli þessarar rannsóknar er 

þessi aðferð höfð að leiðarljósi því þó að rannsóknin sem slík sé ekki 

þátttökurannsókn þá skapar nálgun sem þessi tækifæri fyrir rannsakanda að gera 

ákveðna sjálfskoðun og ígrunda sína reynslu samhliða viðtölunum. Einn lykilþáttur í 

slíkri rannsókn er að skapa nýja þekkingu með því að læra af reynslunni (Schön, 

1987), og því snýst aðferðin um að markvisst skoða eigin reynslu á ákveðnum hlutum 

í samvinnu við aðra. Þetta er gert í þessu verkefni með opnum viðtölum og 

vettvangsathugun þar sem rannsakandi fór bæði á danskeppnir, sýningar og æfði dans 

á meðan skrifunum stóð. Með þessari nálgun varð aðgengi að einstaklingum mun 

greiðara og það var auðveldara að ná eðlilegu og óþvinguðu sambandi við 

þátttakendur fyrir viðtöl. Það að vera með hugann inn í því umhverfi sem verið var að 

rannsaka gerði rannsakanda kleift að skilja viðmælendur sína betur. Frekari 

gagnasöfnun sem hentar þessum aðstæðum er einmitt í formi opinna viðtala (Kristín 

Þórarinsdóttir, Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 355). 

 Hin eigindlega viðtalsaðferð var notuð til þess að veita tækifæri á djúpum 

samræðum. Í eigindlegum viðtölum eru tjáskipti sem eiga sér stað í samræðum þar 

sem báðir aðilarnir tala og hlusta til skiptis og gera uppgötvanir um viðfangsefnið 

(Jensen, 1989). Þetta var raunin í viðtölum þessa verkefnis. Kvale (1989) telur að 
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bestu viðtölin séu þegar rannsakandi fær staðfestingu á eigin túlkunum í viðtalinu 

sjálfu. Þegar það gerist þarf þó einnig að gæta þess að staldra ekki við og leita 

einungis eftir staðfestingu á eigin túlkunum. Það að mynda gott samband við 

viðmælendur og finna sjónarmið sem þeir eiga sameiginleg gæti því virkað sem 

ákveðinn galli ef rannsakandi hefur ekki forvitnina uppi við. Þess vegna var ávallt haft 

í huga, þegar samræðurnar voru skoðaðar og greindar, að túlkun rannsakanda tæki 

ekki yfir það sem viðmælandinn sagði. Að mati Kvale (1989) eru bestu 

niðurstöðurnar þegar rannsakanda tekst að túlka efnið út frá mismunandi 

sjónarmiðum. Þess vegna hefur rannsakandi valið að stilla upp spurningum í kringum 

niðurstöður í stað þess að alhæfa. Þá er kostur við þessa eigindlegu aðferð sá að 

nálgunin er persónuleg og fær þátttakendur til að opna sig og sjá rannsakanda sem 

jafningja og jafnvel samstarfsaðila. Með þessu viðmóti fengust djúpar samræður þar 

sem rannsakanda var kleift að spyrja frekari spurninga, líta til eigin reynslu og túlka 

kenningar upp á nýtt.  

3.4  FRAMKVÆMD RANNSÓKNAR OG AÐGENGI AÐ GÖGNUM 

Hér er verið að opna nýja umræðu á akademískan hátt innan starfsviðs, íþróttasviðs og 

listasviðs samkvæmisdansins þar sem stefnan er rædd, viðhorf einstaklinganna innan 

dansins og upplifun þeirra. Það er ekki beint hægt að segja að markmiðið sé að leysa 

vanda heldur frekar að koma auga á hvort ný þekking muni myndast. Forsenda 

rannsóknarinnar er í raun að spyrja hvort ákveðnar viðhorfsbreytingar séu mögulegar 

innan dansins. Spurning rannsóknarinnar er nefnilega hvort samkvæmisdans sé list 

eða íþrótt og gefur auga leið hvort ákveðið viðhorf í samfélaginu sé fastmótað eða 

hvort það gæti breyst í gegnum þetta verkefni. 

Taka skal fram að þetta lokaverkefni þróaðist út frá lokaverkefni í 

aðferðafræðinámskeiði fyrr á árinu þar sem viðfangsefnið var prufukeyrt ef svo má að 

orði komast og fyrstu heimildum var safnað. Aðgengi rannsakanda í upphafi að 

þátttakendum var fremur greitt og opið og voru boðleiðirnar helst í gegnum 

samfélagsmiðilinn Facebook, í gegnum netpóst og með símtölum. Þannig hafði 

rannsakandi samband við viðmælendur sína samkvæmt tilgangsúrtaksleiðinni og 

hentugleika. Fyrst voru valdir þrír einstaklingar, í svokölluð forviðtöl, sem 

rannsakandi taldi vel hæfa til að ræða um viðfangsefnið samkvæmt þeirra reynslu og 

þekkingu. Verkefnið þróaðist svo þannig að ákveðin endurskoðun átti sér stað eftir að 

niðurstaða þessara forviðtala var greind. Eftir að verkefnið var látið liggja um stund í 

skrifborðsskúffunni var það tekið upp að nýju. Með aðstoð leiðbeinanda var svo 
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haldið áfram að þróa verkefnið og fleiri viðmælendur fundnir með svipuðum 

boðleiðum. Aðgengi að viðmælendum var nokkuð gott bæði vegna aðstoðar 

leiðbeinanda og vegna þekkingar rannsakanda á samkvæmisdansheiminum. Einnig 

var það ákveðinn kostur að á meðan viðtölin voru tekin var rannsakandi í starfi við að 

skipuleggja danssýningu Unglistar sem er listahátíð ungs fólks. Það gerði að verkum 

að umhverfið í kringum rannsóknarvinnuna var örvandi fyrir rannsakanda. Þess vegna 

var aðaláskorunin í raun að velja rétta viðmælendur sem sýndu efninu áhuga og finna 

tíma fyrir viðtölin. Flest viðtölin voru tekin um miðjan október þessa árs fyrir utan 

fyrstu þrjú sem fóru fram í mars. Greining gagna fór fram samhliða viðtölunum og 

nokkrum vikum eftir á. Niðurstöður voru myndaðar í  nóvember 2016 ásamt 

ályktunum.  

3.5  GREINING GAGNA 

Við greiningu á viðtölum þessa verkefnis var stuðst við eiginleika gagnagreiningar 

sem hentar fyrir eigindleg viðtöl en einnig fyrir samræður í rýnihópum. Þessi 

gagnagreining er í þremur stigum. Fyrsta stigið er að greina hjá sér á meðan 

samræðunum stendur. Annað stigið er að greina um leið og samræðum er lokið. Þriðja 

stigið er svo að skoða sjálfar samræðurnar og afrita þær frá orði til orðs (Krueger, 

1994). Greiningin felst einkum í því að taka saman gögnin (e. data reduction) og 

flokka textann í þemu. Það er gert með því að lesa viðtölin oft yfir og jafnvel hlusta á 

upptökurnar og taka vel eftir því hvort orð, hugtök eða setningar koma oft fram og 

skrá það út á spássíuna hjá sér (Sóley S. Bender, 2013). Þemu geta einnig verið 

innihald eða meining þess sem oft kemur fram, semsagt tilfinningar eins og gleði eða 

sorg. Að yfirferðinni lokinni er svo hægt að sjá ákveðin meginþemu og undirþemu 

sem hægt er að styðja með beinum tilvitnunum í setningar úr viðtölunum (Dilorio, 

o.fl. 1994). Texti viðtalanna í þessari rannsókn var fyrst skoðaður og svo var merkt 

við allan texta sem virkaði áhugaverður. Því næst voru textabrot sett saman eftir 

innihaldi þeirra. Að lokum var þema fundið fyrir öll sameiginleg textabrot til að 

auðvelda greininguna. Því eru niðurstöðurnar í þessu verkefni texti sem túlkaður hefur 

verið út frá meginþemum viðtalanna sem tekin voru og varpa vonandi ljósi á það í 

hvaða stefnu næsta hringferli þessarar rannsóknar gæti tekið ef ske kynni að 

rannsakandi vildi halda áfram með það, nú eða einhver annar. Greind voru fjögur 

mismunandi þemu eða málefni sem mest voru rædd í viðtölunum og er þeim varpað 

fram í niðurstöðukafla og rædd nánar í umræðukaflanum. 
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3.6  RÉTTMÆTI OG ÁREIÐANLEIKI RANNSÓKNAR 

Úrtakið í rannsókninni var valið af rannsakanda með fullri ígrundun og með tilliti til 

þýði rannsóknarinnar. Afreksmenn og reynsluboltar innan samkvæmisdansins og 

listdansins tóku þátt í viðtölunum af fúsum og frjálsum vilja og höfðu margt til 

málanna að leggja. Upp komu nýir áhugaverðir punktar í viðtölunum, sem 

rannsakandi hafði ekki leitt hugann að áður. Að halda trúnaði við þátttakendur er 

mikilvægt og því var þátttakendum úthlutað upplýsingabréf (sjá viðauka 2) sem fól í 

sér allar upplýsingar verkefnisins þar sem þeir gátu valið að gangast undir nafnleynd 

sem í þessu tilviki enginn kaus að gera. Að lokum varð þeim gert að skrifa undir 

samþykki sitt um að rannsakandi megi notast við gögnin sem komu fram í viðtalinu 

og megi vitna í þau. Auk þess varð þeim gert kunnugt að þeir mættu breyta skoðun 

sinni og draga sig úr rannsókninni hvenær sem væri án frekari útskýringa.  

 Að halda nafnleynd í eigindlegri rannsókn getur reynst erfitt, sérstaklega í 

fámennu landi eins og Íslandi og ennfremur innan þess fámenna hóps sem í raun 

tilheyrir samkvæmisdansinum ef horft er á heildarmyndina. Þátttakendur þessarar 

rannsóknar og staða þeirra gefur verkefninu gildi og trúverðugleika, en það eru m.a. 

heimsmeistarar í samkvæmisdansi, dansarar í Íslenska dansflokknum og 

listdanshöfundar og kennarar. Coyne (1997) vill meina að nær allar eigindlegar 

rannsóknir styðjist við fyrrnefnd tilgangsúrtök þar sem það er sameiginlegt með þeim 

öllum að valið er með hliðsjón af þörfum rannsóknarinnar og einstaklingarnir, sem 

valdir eru, búa yfir viðtækri þekkingu á viðfangsefninu. Í þessu verkefni voru 

þátttakendur valdir með það í huga að þeir veittu verkefninu trúverðugleika og 

hagsmunum þeirra var gætt með viðeigandi formheitum.  

Réttmæti og áreiðanleiki er mikilvægur þáttur allra rannsókna ef taka á mark á 

niðurstöðum þeirra. Innan eigindlegra rannsókna hafa fjórir réttmætisflokkar verið 

greindir, en þeir eru að mati Hitchcock og Hughes (1995): Lýsandi réttmæti, sem vísar 

til þess hversu rétt rannsakandinn lýsir því sem hann segist vera að lýsa. 

Skýringaréttmæti, vísar til þess hvort skýringarnar og ályktanir rannsakandans eigi sér 

næga stoð í gögnunum. Tæknilegt réttmæti, vísar til þess hvort val rannsakandans á 

gagnasöfnunaraðferðum hæfi rannsóknarviðfanginu og hvort þær gefi af sér gögn sem 

eru nothæf til að svara rannsóknarspurningunum hans. Viðmiðunarréttmæti, fjallar um 

hversu vel niðurstöður standast samanburð við niðurstöður annarra rannsakenda eða 

hvort mismunandi gögn um sama fyrirbærið innan sömu rannsóknar gefa 

sambærilegar niðurstöður (Kristín Þórarinsdóttir & Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 356).  
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Með því að fara vel yfir réttmætisflokkana hér að ofan, áður en niðurstöður eru 

dregnar upp, er hægt að auka trúverðugleikann til muna. Í niðurstöðum þessa 

verkefnis var því sérstaklega veitt athygli að draga ályktanir út frá gögnum sem eiga 

sér stoð. Það er gert með því að túlka orð í samræðunum og bera saman við 

fræðikenningar, endurskoða og svo spyrja nýrra spurninga. Engum orðum 

viðmælenda er tekið sem alhæfingum eða staðreyndum enda er verið að kanna viðhorf 

sem eru síbreytileg með aukinni þekkingu. 

3.7  STAÐA RANNSAKANDA INNAN RANNSÓKNAR OG SIÐFERÐILEG 
ÁLITAEFNI  

Rannsakandinn er bæði hlutdrægur og hlutlaus. Þó svo að hann sé viðriðinn 

dansheiminn með margra ára reynslu þá hefur aðkoma hans verið nokkuð hlutlaus 

síðustu árin. Þær tvær ólíku stefnur innan samkvæmisdansins sem hafa þróast í dag 

(WDC og WDSF) mynduðust um svipað leyti og rannsakandinn dró sig í hlé frá 

dansinum, svo að reynsla hans nær ekki yfir það tímabil sem þessi tilvistarkreppa varð 

til í. Að því leytinu til kemur rannsakandinn hlutlaus inn í umræðuna, sem er kostur. 

Vilji rannsakandans er sá að opna fyrir samskipti og umræður um samkvæmisdansinn 

tengt listum og hvort það sé mögulegt tækifæri eða vettvangur til þess almennt. Er 

fólk innan rannsóknarinnar sammála? Við greiningu viðtalanna kom í ljós að hér er 

efni í umræðu sem fólk innan dansins vill taka þátt í, en það er góð staðfesting fyrir 

rannsakandann um að viðfangsefnið sé áhugavert fyrir einmitt þá sem verkefnið talar 

til. Hugsanlega snerti álit rannsakandans við þátttakendum þar sem markmið hans er 

að sýna að það sé raunverulegur möguleiki fyrir endurskilgreiningu á 

samkvæmisdansi og -dönsurum. Því var það fagleg áskorun að meta stöðuna gagnvart 

rannsókninni á meðan viðtölunum stóð og gefa þátttakendum frelsi til að tjá sínar 

skoðanir. Hins vegar var þátttakendum alltaf gert ljóst hver markmið rannsóknarinnar 

voru enda standa þau í upplýsingabréfinu sem þeir skrifuðu undir. Kenningar og 

tilgátur rannsakanda komu skýrt fram í öllum samræðum en viðmælendur voru beðnir 

um sitt álit gagnvart því. Það álit er svo skoðað í niðurstöðum. Gallinn við stöðu 

rannsakandans gæti verið sá að tengslin á milli hans og þátttakenda geta gert að 

verkum að skoðanir verða fyrir áhrifum og breytast jafnvel til að þóknast markmiði 

rannsakandans. Það var þó ekki raunin að mati rannsakanda í tilfelli þessarar 

rannsóknar. Mikil áhersla var lögð á að segja frá, spyrja og veita viðmælendum fulla 

athygli á meðan þeir tjáðu sínar skoðanir. Í rannsókn sem þessari er auðvelt að bera 

kennsl á þátttakendurna og erfitt að gæta nafnleyndar en þá er ávallt hættan á að 
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einstaklingurinn verði látinn gjalda fyrir það sem hann kann að hafa sagt frá í viðtali 

(Katrín Blöndal & Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 134). Þess vegna var það afar 

mikilvægt að þátttakendur fengi upplýsingabréfið til að samþykkja þátttöku sína 

meðvitaðir um efni rannsóknarinnar. Í þessari rannsókn voru hins vegar engin 

viðkvæm málefni rædd sem gætu komið neinum þátttakendum í ókærkomnar 

aðstæður. 

Kosturinn við þessa rannsókn er því á einhvern hátt sá sami og hugsanlegur 

galli hennar, það er að afstaða rannsakandans, persónuleg tengsl hans og reynsla af 

viðfangsefninu auðveldaði vellíðan og náttúruleg samskipti við söfnun gagna. Á sama 

tíma gæti það talist vera ókostur því hann hefur ákveðnar skoðanir og væntingar sem 

jafnvel ómeðvitað smitaðist yfir á þátttakendur. Rannsakandi hefur þó engum 

sérstökum persónulegum hagsmunum að gæta fyrir utan að gæta markmiða og 

áreiðanleika niðurstöðu þessarar rannsóknar. Því er fagmennska hans sem stjórnanda 

viðtalanna og rannsóknarinnar í heild afar mikilvæg. Var það aðaláskorun 

rannsakanda, sem hann telur sig hafa staðist. Einnig skiptir það máli að þátttakendur 

eru virkir starfsmenn innan dansheimsins eða þá með mikla reynslu og vekja þannig 

traust gagnrýnenda sem túlka niðurstöðurnar að miklu leyti samkvæmt því hver það er 

sem stjórnaði rannsókninni og hverjir tóku þátt. Megináhersla þessa verkefnis var að 

viðmælendur endurspegluðu aðalrannsóknar-spurninguna og hefðu eitthvað um hana 

að segja. Var það tryggt með því að senda upplýsingar um aðal kenningar verkefnisins 

til hugsanlegra viðmælenda og aðeins þeir sem svöruðu voru teknir inn. Þannig standa 

viðtölin ákveðinn siðferðislegan vörð því einungis fólk með mikinn áhuga á efninu er 

að gefa sitt álit á því. Enginn viðmælendanna kom tilneyddur í viðtal til að ræða hluti 

sem hann hafði ekki áhuga á. Öll viðtölin endurspegluðu þá umræðu sem velt er upp í 

fræðikaflanum og gefa kenningunum bæði vægi og mótvægi í einhverjum tilfellum. Í 

lokaköflum þessa verkefnis verða raktar niðurstöður og myndaðar ályktanir og 

umræður í kjölfarið. 
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4 NIÐURSTÖÐUR 
,,...við það að dansa sporin aftur fóru ákveðnir vöðvar af stað sem vissu nákvæmlega 

hvað þeir áttu að gera og tilfinningin fylgdi alla leið eftir í heildarupplifunina, ef svo 

má að orði komast.“ (Ásta Bjarnadóttir, munnleg heimild, október 2016). 

 

Í fræðikaflanum var talað um dansinn sem listform minninganna og spurningu varpað 

hvort samkvæmisdans væri þar með talinn. Hér að ofan lýsir Ásta Bjarnadóttir, 

margfaldur Íslandsmeistari og verðlaunahafi á alþjóðlegum mótum í 

samkvæmisdansi, sínum tilfinningum sem mætti tengja við list minninganna. Hún 

ásamt rannsakanda hófu að dansa saman að nýju fyrir stuttu eftir margra ára hlé og 

lýsir hún upplifuninni á þennan veg. Líkaminn, tónlistin, vöðvarnir, tjáningin og 

tilfinningarnar, sem höfðu legið í dvala, lifnuðu og vöknuðu um leið og hugurinn 

einbeitti sér að dansinum aftur. 

 Í niðurstöðum þessarar rannsóknar bendir margt fleira til þess að 

samkvæmisdans deili afar mörgum eiginleikum með dansi sem er list eða flokkast 

almennt til lista. Á sama máta má sjá að listdans á margt sameiginlegt með íþróttum. 

Niðurstöðurnar eru dregnar fram í ljósi þess hvernig umræðurnar í viðtölunum 

þróuðust og hvaða málefni voru þar borin fram.  

Í meginatriðum er niðurstaðan sú að rannsakandi komst að því að 

samkvæmisdans er á tímamótum þar sem fólkið innan greinarinnar stendur frammi 

fyrir mikilli togstreitu hvað varðar skilgreiningu á sjálfu sér og dansins í eðli sínu. Það 

á einnig við um þá dansara sem ekki starfa innan samkvæmisdansins. Um leið og 

spurningum, sem velta fyrir sér viðhorfum þeirra til lista og íþrótta, er varpað fram þá 

kemur þetta í ljós. Dansari sem hefur litið á sig sem listamann getur líka séð sig sem 

íþróttamann. Línurnar eru óskýrar og mynduðust oftar en ekki fleiri spurningar út frá 

samræðum í viðtalinu. Flest svör voru öllu heldur tilgátur frekar en endanlegar 

skoðanir. Þeir sem æfa, keppa, sýna og starfa við dansinn eiga erfitt með að sjá fyrir 

sér hvað framtíðin ber í skauti sér fyrir samkvæmisdansinn. Viðmælendurnir hafa þó 

sínar vonir og óskir um hvernig samkvæmisdansinn gæti þróast.  

Þegar lagt var upp í þessa rannsókn var einfaldlega spurt út frá vangaveltum 

rannsakandans og reynslu hans innan samkvæmisdansins og á sviði annarra skapandi 

greina; er samkvæmisdans list eða íþrótt? Þessi spurning er hnitmiðuð og hentar vel 

núverandi umræðu í stefnumálum samkvæmisdansins. Það er áhugavert að greina frá 

því að þegar rannsakandi hóf rannsóknarferlið var honum ekki ljóst að þessar tvær 
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stefnur í dansinum kalla einmitt á þessa sömu spurningu. Eftir greiningu viðtalanna 

liggja ákveðnar niðurstöður fyrir sem varpa skýrara ljósi á þessa spurningu. Voru 

viðmælendur nokkuð sammála um svar við grundvallarspurningu rannsóknarinnar en 

það er að samkvæmisdans sé bæði list og íþrótt. Rætt var um framvindu dansins og 

rýnt í umgjörð og framsetningu hans. Það sem samræðurnar leiddu í ljós var viðhorf 

viðmælenda til þessarar stefnuklofningar, hvernig þeir skilgreindu viðhorf sitt 

gagnvart þeim, viðhorf til kennsluhátta og listræna þróun samkvæmisdansins.  

Til þess að skipuleggja niðurstöðurnar betur og sjá þær í skýrari ljósi er þeim 

skipt í ákveðna undirkafla út frá þemum. Þetta eru meginþemu viðtalanna: WDC vs. 

WDSF, Persónueinkenni og upplifanir ,,hinn frjálsi andi“ eða ,,keppnisandi“, 

Samhengi lista, samkvæmisdansins og umhverfis og nýjar leiðir. Að lokum er 

gerð grein fyrir niðurstöðum vettvangsathugunarinnar þar sem farið var á danskeppni 

og danssýningu. Burt séð frá þessum fyrrnefndu þemum er ein helsta niðurstaðan sú 

að það virðist ríkja almennur áhugi á að ræða þessa tvo póla í samhengi, listdans og 

samkvæmisdans a.m.k. samkvæmt viðmælendum rannsóknarinnar. Það eitt og sér að 

hafa uppgötvað rannsóknarefni sem hefur þýði með brennandi áhuga á að taka þátt er 

nóg til þess að staðfesta fyrir rannsakanda að rannsóknin er að skila einhverjum 

hagnýtum gildum og árangri. Rétt eins og markmið rannsóknarinnar var að koma af 

stað umræðu innan dansins sem ýtir undir breytingar og nýjar leiðir til þess að 

skilgreina félagslega umhverfið sem dansinn er í. 

 

Niðurstöðurnar eru fengnar út frá sjónarmiðum og viðhorfum þessara tólf einstaklinga 

sem rætt var við auk greinargerðar frá vettvangsathuguninni. Á næstu blaðsíðum 

verður farið yfir helstu þætti sem komu fram í gagnaöfluninni og er það gert með 

samfelldum texta þar sem beinum tilvitnunum var reynt að halda í hófi. Í þessum 

kafla verða ekki neinar ályktanir dregnar út frá tilvitnunum heldur er þeim einfaldlega 

teflt fram. Til þess að auðvelda fyrir lesanda að gera sér grein fyrir hverskonar 

dansara er verið að vitna í þá eru skammstafanirnar SD og LD stundum notaðar fyrir 

aftan nöfn viðkomandi, SD fyrir samkvæmisdansara og LD fyrir listdansara. Þegar átt 

er við listdansara þá skal tekið fram að átt er við dansara sem almennt starfar innan 

listasviðs, hvort sem það er ballettdansari eða samtímadansari. Til einföldunar eru þeir 

flokkaðir saman í LD. Þetta er ekki gert í hvert skipti sem vitnað er í viðmælanda 

heldur eftir þörfum ef fjallað hefur verið um margar ólíkar skoðanir í stuttum texta. 
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4.1  STEFNUMÁL WDC OG WDSF 

Þegar rætt var um hinar ólíku stefnur WDC (World Dance Council) og WDSF (World 

Dancesport Federation) mátti greina mikinn ákafa í talanda nokkurra viðmælendanna, 

sérstaklega hjá samkvæmisdanskennaranum og heimsmeistaranum Adam Reeve frá 

Ástralíu. Þá fyrst var rannsakanda ljóst að hér er um að ræða tilfinningalegar umræður 

innan vettvangs dansins sem virkilega hafa áhrif á dansarana. Það kom í ljós að bæði 

Adam og Karen eiginkona hans og dansfélagi hallast meira að þeirri stefnu sem WDC 

vill fara með dansinn. Það er að viðhalda fagurfræðilegum gildum dansins og virða 

sögu hans, Adam segir jafnframt að opna alþjóðlega mótið í Blackpool, sem hefur 

lengi vel verið allra mikilvægasta mótið í samkvæmisdansinum sem skipulagt er af 

WDC, sé það eina sem hann er spenntur fyrir á dansárinu og segir (snörun frá ensku) 

,,... mér finnst það bara spennandi því mér finnst eins og hlutirnir séu að þróast á 

nýjan hátt1...“ Þau hafa ákveðnar áhyggjur af því hvernig dansinn er að þróast innan 

WDSF og sjá ekki framtíðina fyrir sér. Eins um áform WDSF að koma sér að innan 

Ólympíuleikanna var viðhorf þeirra ekki bjart og töldu þau afar ólíklegt að dansinn 

kæmist þar að. Adam rifjar upp hvenær þessi skipting varð og lætur í ljós sitt viðhorf 

gagnvart íþróttastefnu WDSF á þennan hátt (snörun frá ensku): 

 
Þetta hefur verið í gangi í langan tíma en ég myndi segja að þetta byrjaði að skiptast svona í 

kringum 2006-7. Þar er svona u.þ.b. þegar það byrjaði þannig það eru nokkur ár núna. Þetta 

er nokkuð ógnvænlegt þar sem íþróttahliðin byrjaði að gleyma hvaðan hún kom. Þau (innan 

WDSF) þekkja ekki einu sinni sögu dansins. Það er eins og hún hafi þurrkast út.2 

 

Það er greinilegt hvaða afstöðu hann tekur til þessara stefnumála og virðist gefa upp 

ákveðna andúð á þróun íþróttahliðarinnar þar sem saga dansins sé ekki virt og höfð 

að leiðarljósi. Adam vill þó ekki meina að dansararnir sem keppa innan WDSF séu 

lélegir dansarar og það séu góðar hliðar við hvernig strúktúrinn er hafður og 

skipulagið innan félagsins sé til fyrirmyndar. Það er þó ekki ástæðan fyrir því af 

hverju fólk fer í dansinn að hans mati. Hann talar augljóslega út frá sínum 

sjónarmiðum því ef til vill er einhver dansari sem fer inn í dansíþróttina með fullum 

huga vitandi af uppsetningu greinarinnar. Karen tekur undir með Adam hvað varðar 

þessi mál en tekur einnig sérstaklega fram að þetta sé þeirra álit. Maxim Petrov 

                                                        
1 Frumtexti: I just feel it´s exciting cause it´s developing in a different way now. 
2 Frumtexti: It´s been going on for a long time but I´d probably say it started around 2006-7. That´s 
when it sort of started so several years now. But its kinda scary the sport side started to forget where it 
came from. They don´t even know the history of the dancing. Its like its been wiped out. 
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samkvæmisdanskennari og dansari í Dancing with the Stars í Rússlandi tekur undir 

álit Adams. Hann segir að í dansinum sé verið að tala með líkamanum og sýna 

tilfinningar. Hann segir ,,Þetta getur ekki bara verið íþrótt. Þetta kemur frá sögu.“ Í 

tilfelli WDSF félagsins finnst honum þróunin vera þannig að það sé verið að fara of 

hratt í gegnum dansinn og að með því þá missirðu eiginleikann til þess að segja sögu 

með líkamanum. Sigurði Má samkvæmisdansara finnst WDSF félagið vera að þróa 

dansinn með áherslu á snerpu á meðan WDC einblíni á listgildi og fullkomleika í 

dansinum.  

Aðspurð hvort íþróttahliðin sé meira að teygja sig eftir æðri markaðsöflum og 

afþreyingarmarkaði svaraði Karen Reeve hiklaust: ,,Já ekki spurning“ en fylgdi því 

einnig eftir með því að segja: ,,Þetta er náttúrulega meira svona sport og 

Ólympíunefndir, það eru allir að reyna að komast undir þennan hatt þarna.“ Af 

hverju allir vilja komast undir Ólympíuhattinn var rannsakanda ekki ljóst en bæði 

Adam og Karen gáfu það til kynna að stór hluti málsins snúist um peninga og pólitík. 

Með því að taka dansinn lengra í áttina að íþróttum sé auðveldara fyrir dansarana að 

fá íþróttastyrki til að ferðast og keppa og halda áfram að dansa. Helga Dögg SD 

minnist þess á sínum keppnisárum að hennar upplifun hafi verið að þessi tvö félög 

væru ekki svo ólík. Hins vegar var þetta íþróttaaðhald komið innan WDSF og 

keppnirnar innan þess félags höfðu komið upp heimslista þar sem danspörin kepptust 

um að klífa hærra. Hver keppni hjá WDSF skipti máli til þess að klífa ofar á listann 

og á þetta enn við í dag. Hún segir Danssamband Íslands og Íþróttasambandið taka 

mið af þessum árangri þegar kemur að styrkjum. Þá skiptir ekki máli hvort danspar 

sigri jafnvel alþjóðlega mótið í Blackpool í Englandi. Það er innan WDC og gefur 

þér ekki sæti á  heimslistanum. Helga Dögg tekur þá fram að besta dansparið sem 

keppir fyrir Íslands hönd erlendis sé einungis að elta keppnir sem gefur þeim stig á 

heimslistanum því þá séu meiri líkur á betri styrkjum héðan. Rétt eins og var gerð 

grein fyrir í fræðikaflanum þá einblínir WDSF á íþróttaviðburði og sambönd sem 

styrkja stöðu samkvæmisdansins á þeim markaði og gefur honum ákveðið pláss á 

þeim markaði, sjónvarpsútsendingar og annarskonar kynning og styrkir. Karen vill 

þó meina að hin hliðin, þ.e.a.s. WDC, sé alls ekki heilög heldur, því það ríki pólitík á 

öllum sviðum og endaði hún á að segja: ,,Þú veist, maður þekkir mann.“ Bæði Helga 

Dögg Helgadóttir og Sigurður Már tala um að það að þekkja ákveðna þjálfara og að 

láta sjá sig á keppnum og æfingum skipti máli. Það er þá ákveðin pólitík sem snýst 

að mestu leyti um tengslanetið og sjálfskynningu. Það er því bæði efnahagsleg pólitík 



 

  
59 

 

og félagsleg. Sú efnahagslega er  meira áberandi innan WDSF.  Elísabet Bjarnadóttir 

framkvæmdastýra Danssambands Íslands segir frá því að nú sé sérstök áhersla innan 

WDSF að sporna gegn pólitík og svindli. Það hefur tíðkast að peningar gangi á milli 

dómara og þjálfara til að tryggja danspari ákveðinn árangur. Félagið er því markvisst 

að vinna að því að útrýma þess konar mynstri.  

Adam minnist þess vel að fyrir þessar stefnubreytingar og skiptingu 

dansheimsins á milli WDC og WDSF var sá heimur einn og heildstæður þar sem 

dansarar unnu saman burtséð frá því hvort þeir álitu dansinn vera vettvang fyrir 

listræna tjáningu eða markamiðaðar íþróttir. Fyrir nokkrum árum var staðan orðin 

þannig að fólk sem dansaði innan WDSF fékk ekki að stíga á keppnisgólf innan 

WDC og öfugt. Adam og Karen vilja sjá dansheiminn sameinaðan á ný. Þessum 

bönnum virðist þó vera að linna. Jafnframt deilir Sigurður Már SD því í viðtalinu að 

þessi bönn séu í raun alveg hætt og jafnvel að þjálfarar hvetji keppnispörin sín að 

taka þátt í mótum báðum megin. Von Sigurðs Más væri að dansinn myndi þróast 

þannig að hann tæki mið af báðum áherslulínum. Semsagt að dansinn sé 

virðingarfullur gagnvart sögunni og því fagurfræðilega en myndi notfæra sér 

íþróttamiðaða tækni sem yki þol og snerpu. Hannes Þór Egilsson hefur víðtæka 

reynslu innan bæði samkvæmisdans, balletts og nútímadans. Hann skilur að 

íþróttahliðin hefur peninga og styrki til að hugsa um og hann myndi aldrei mæla gegn 

því. Hins vegar skilur hann ekki af hverju þetta má ekki bara vera eins og þetta var 

áður. Hann segir: ,,...ég myndi vilja sjá þetta í gamla forminu. Leyfa þessu að vera 

eins og þetta var. Þetta er bara þetta.“ 

Dansari Íslenska dansflokksins Ásgeir Helgi tekur í raun í sama streng þegar 

út í þessar umræður er farið. Þegar honum er gerð grein fyrir núverandi stöðu 

samkvæmisdansins svarar hann með annarri spurningu: ,,Svo er líka spurningin, af 

hverju þurfum við að velja? Þurfum við að vera öðrum megin en ekki hinum megin?“ 

Helga Dögg telur að það sé erfitt þegar dansarar eru langt komnir í samkvæmisdansi 

og verði að velja um tvær ólíkar stefnur. Hennar von er að þessi staða lagist en hún er 

hrædd um að pólitíkin komi í veg fyrir það. Það sem hún telur einnig vera áskorun er 

hvernig eigi að koma samkvæmisdansi á Ólympíuleikana. Hún spyr: ,,Hvernig virkar 

þetta? Hvernig á að dæma þetta?“ Til þess að undirstrika þetta ber hún dansinn 

saman við skautana hvað varðar dómgæslu. Á sama tíma þá tekur hún fram að 

dómarar séu að dæma eftir ákveðnum tæknilegum atriðum en þurfi ekki að réttlæta 

dóm sinn fyrir neinum. Það er ekkert eftirlit. Þannig verður erfitt að bola 
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tengslanetspólitíkinni út úr dómferlinu. Að lokum í niðurstöðum þessa þema er 

viðhorf Ásgeirs LD nokkuð hnitmiðað og tekur vel saman vangaveltur flestra 

viðmælenda þar sem hann segir: 

 
Mér þætti allavega spennandi að í þessari tilvistarkreppu eins og þú segir að dansinn myndi 

finna sér eitthvað form þar sem væri hægt að, því þetta er eitthvað sem er, þetta fer inn á bæði 

sviðin. Af hverju ekki að nýta það og halda áfram að vera á báðum sviðum í stað þess að 

einskorða sig bara við eitt. Ætti markmiðið ekki alltaf að vera að opna fleiri dyr? Koma 

samkvæmisdönsum í námsbrautir framhaldsskólanna, þú veist, koma honum á fleiri staði í 

stað þess að draga úr möguleikum hans. 

4.2  PERSÓNUEINKENNI OG UPPLIFANIR ,,HINN FRJÁLSI ANDI“ EÐA 
,,KEPPNISANDI“ 

Önnur þemu sem mynduðust við gagnasöfnunina voru persónuskilgreiningar og 

upplifanir þeirra sem rætt var við. Innan þessa þema er hægt að tala um bæði listræna 

upplifun og íþróttamiðaða upplifun. Í flestum tilvikum er upplifun viðmælendanna sú 

að dansinn er listræn tjáning í grunninn og vettvangur til þess að hleypa út 

sköpunarþörf. Enginn viðmælendanna tók sérstaklega fram að hafa farið út í dansinn 

til þess að vera bestur eða til þess að keppa. Hins vegar voru það keppnir sem svo 

höfðu áhrif og virkuðu sem hvatning fyrir dansinn sjálfan í nokkrum tilfellum. En 

jafnvel þótt keppt væri í samkvæmisdansi þá leit Adam Reeve SD til dæmis aldrei á 

dansinn sem íþrótt þó hann vissi vel að keppt væri í honum þegar hann byrjaði að 

dansa. Ástæður fyrir valinu á dansi sem framtíðarstarfi voru af mismunandi toga en 

fólust í sjálfsuppgötvunarferðalagi og atburðarás sem leiddi dansarana áfram þangað 

sem þeir eru staddir í dag. Hér eru því niðurstöður þeirrar umræðu sem snýst um 

viðhorf viðmælendanna til nálgunar sinnar á dansinum og hvernig þeir skilgreina 

dansinn til lista eða íþrótta. 

 Karen SD fann sig ekki í byrjun í dansi og hætti eftir aðeins eitt ár en ákvað 

svo að byrja aftur og fann sig þá í dansinum fyrir fullt og allt. Það var svo sannarlega 

ekki keppnisskapið sem dró hana að dansinum því það var einungis ein keppni á ári á 

Íslandi á þessum tíma. Drifkrafturinn og metnaðurinn voru vissulega til staðar en það 

var eitthvað æðra persónulegra afl að verki. Karen segist vera frjáls andi (e. free spirit) 

og með endalausa orku. Hún fór í dansinn vegna tónlistarinnar og tjáningu dansins 

sem fylgir. Karen segir að hún hafi verið: ,,...alveg svona frík fyrir framan spegilinn.“ 

Einnig finnst henni það oft fylgja ,,svona listrænu týpunni“ að vera álitin öðruvísi og 

einmitt að vera þessi svokallaði frjálsi andi. Þannig setur hún sig í þann flokk með 
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,,hinum fríkuðu listrænu týpum“. Karen hefur þetta að segja um sanna dansara: ,,Sko 

ef þú ert alveg sannur sannur dansari, þá er þetta list.“ Hún undirstrikar ennfremur 

svar sitt með því að gefa til kynna hvað spurningin sé góð. Spurningin sem spyr hvort 

hún sjálf sé listamaður, því hún hafi aldrei pælt í því þannig. Þegar hún rifjar upp hvað 

það var í grunninn sem ýtti henni áfram sér hún að það var frekar þetta listræna eðli 

sem leiddi hana að dansinum.  

Það sama má segja um Ásrúnu Magnúsdóttur LD aðspurð hvort hún upplifi sig 

sem listamann. Henni finnst hún nálgast allt lífið sem listamaður en ekki einungis í 

dansinum. Það eru óskýr mörk á milli þess að vera í vinnunni og annarstaðar. Þannig 

hringsnýst hún alltaf í þessum heimi, sækir listasöfn og sýningar. Hún segist ekki 

endilega vita hvað skilgreini listamann fyrr en maður hugsanlega hittir einhvern sem 

er það ekki. Ásrún byrjaði í fimleikum en vildi komast út frá því æfingarferli sem var 

of keppnismiðað fyrir hana. Því má sjá að hún var strax viss um að dans sem 

keppnisform hentaði henni ekki. Hún segir: ,,Dans er bara eitt listform svo þarftu bara 

að sjá hvað á við þig.“  

Rétt eins og Ásrún hóf Helga Dögg SD feril sinn í fimleikum en það sem 

skilur þær að er það að Helga tengdi við fimleikana og upplifir sig sem íþróttamann. Í 

æfingaferlinu var hún upptekin af tækninni, að gera rétt. Hún segir að þessu fylgi 

einnig það að gera hlutina fallega og að það sé fagurfræði í tækninni og þess vegna líti 

hún á þetta sem íþrótt, en öðruvísi íþrótt. Í tilfelli Sigurðs Más SD var það keppnin 

sem virkaði sem hvatning til að halda áfram. Hann segir jafnframt að honum hafi fyrst 

fundist dansinn skemmtilegur eftir að hann keppti í samkvæmisdansi. ,,Mér finnst 

skemmtilegast að hafa markmið. Ekki bara æfa til að æfa. Ég er með mikið 

keppnisskap. Það er erfitt að mótívera sig þegar það er ekkert markmið,“ segir 

Sigurður. Hann tekur þó einnig fram að á keppni sé hann að njóta og koma fram. 

Hann elskar ,,performansið“. Það er því keppnin sem virkar eins og svipan á 

herðunum á æfingum, og hvatning til þess að gera betur, en á sjálfri keppninni er það 

einungis flutningurinn og tilfinningin sem fylgir sem skiptir máli.  

Adam SD tekur í sama streng með þessa upplifun að koma fram á keppnum. 

Adam kemur frá dansfjölskyldu þar sem foreldrar hans ráku dansskóla, frá því hann 

var á barnsaldri, sem hann og systir hans tóku svo við rekstri af. Hann telur dansinn 

ávallt hafa verið í blóðinu á sér. Í byrjun hafði hann ekki mikinn áhuga á að gera þetta 

að sínu lifibrauði en endaði þó á að elska dansinn. Hann lýsir því sem svo (snörun frá 
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ensku): ,,Ég elskaði sýninguna, ég elskaði samskiptin við fólkið og að tjá mig við 

tónlistina. Mér leið eins og leikara og þetta var losun, listræn losun fyrir mér.“3 

 Ásgeir LD byrjaði að læra að dansa til þess að getað dansað vel og verið 

klárari á dansgólfinu á menntaskólaböllunum. Það hafði lengi blundað innra með 

honum ákveðin löngun um að standa á sviði en í grunnskóla gafst honum ekki færi á 

að snerta þessa löngun. Í menntaskóla voru það svo leiksýningarnar og böllin sem 

opnuðu augun á honum og hann sá að dansinn var skemmtilegur og þar gat hann 

hleypt út sinni sviðslöngun. Hugtakið um að dansinn sé keppni tengir Ásgeir ekki við 

rétt eins og Karen og Adam gerðu ekki heldur. Þó eru þarna mismunandi forsendur 

því Ásgeir hugsaði strax út í möguleikann á að hafa dansinn sem starfsgrein og 

dreymdi um að setja dansinn í sviðssýningar. Í grunninn er því ákveðin tjáningarþörf 

sameiginleg með Ásgeiri og Karen en Ásgeir tengir beint við sviðslistirnar sem 

aðgreinir þau að einhverju leyti. Það virðist ekki vera spurning um eðli Ásgeirs hvort 

hann sé listamaður því hann talar strax um dansinn sem form sviðslistar. Viðhorf 

Ásgeirs til samkvæmisdansins er samt sem áður það að samkvæmisdansarar séu líka 

listamenn. Hvort einhver eða eitthvað sé list og listamaður ræðst út frá samhenginu 

sem viðkomandi er settur í. Að mati Ásgeirs ræðst það út frá hvort einhverjum sé 

ætlað að sjá listina eða verkið, sem sagt: Var þessu ætlað að vera notið af 

áhorfendum? Hann segir um samkvæmisdansara: ,,Samkvæmisdansari sem er að 

keppa þá er hann í raun að performa og ég myndi líta á hann sem listamann.“ Hann 

vill meina að þó samkvæmisdansari sem dansi í keppni sé að reyna að vinna sér inn 

stig frá dómara þá sé hann samt sem áður að sýna á gólfi fyrir framan áhorfendur. 

Ásgeir líkir samkvæmisdönsurum við sjálfan sig sem sviðsdansara og leikara í 

leikhúsunum eða leikara sem eru í hlutverki í bíómynd. 

  Elísabet SD segist frekar upplifa sig sem íþróttamann í þeirri umgjörð sem 

dansinn er í þó að henni finnist sjálfri samkvæmisdansins eðli vera list. Hún væri til í 

að æfa samkvæmisdansinn og setja upp sýningar eftir eigin höfði þar sem væri meira 

frelsi. Fyrir henni er listin frjálsari, frjáls klæðaburður, minni reglur og frelsi til að 

gera það sem maður vill. Það er því einnig hvernig dansinn er nálgaður sem mótar 

upplifunina.  

Að nálgast dans sem atvinnugrein varð að veruleika fyrir Hannesi Þór LD eftir 

að hafa verið i listhópum Hins Hússins.4 Þá sá hann þann möguleika. Hann vildi hafa 

                                                        
3 Frumtexti: I actually loved the performance, I loved the interaction with people, I loved expressing 
myself to music. I felt like an actor, it was a release, an artistic release for me. 
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þetta fræðilegt, gafst upp á reglunum innan samkvæmisdansins. ,,Af hverju á þetta 

spor að vera svona en ekki eins og ég vil gera það?“ Hann vildi fræði og sögu, nám 

sem hann gat tengt við sem hann fann ekki í samkvæmisdansi. Að hans mati er listin 

eitthvað sem býr í huganum á einstaklingi. Honum finnst listin vera huglæg og um 

leið og eitthvað er kallað list þá er það ekki lengur list. Hann segir: ,,Ég myndi aldrei 

berjast fyrir því að kalla mig listamann en það er mögulega eitthvað inni í mér. Þegar 

ég er einn í stúdíói, þar er ég í elementinu. Tilfinningar og biluð núvitund.“ 

Það var ballettheimurinn sem laðaði Birgitte Heide í upphafi. Það að fara í 

skóla í leikhúsi og rekast á Garðar Cortes óperusöngvara var spennandi en þegar hún 

hóf sinn feril þá var kennt í Þjóðleikhúsinu. Hvað varðar dansinn sjálfan þá var það 

ákveðinn agi og fantasía sem bjuggu til tilfinninguna. Það var þörf til að skapa og hún 

tengdi þetta við hjartað frekar en líkamann eða hversu hátt hún vildi komast með 

fótinn. Til þess að tengja sjálfa sig við þetta listræna gildi á erfiðum tíma á ferlinum 

þá notaði Birgitte minninguna og segir frá: ,,Það var nemendasýning og mér tekst 

einhvern veginn að gleyma áhorfendum og hverfa inn í dansinn og það var svo 

einstakt. Mörgum árum síðar þegar ég var að gefast upp (til hvers er ég að þessu?) þá 

var þetta ein af minningunum sem ég á sem gefur þessu vægi. Ég næ að tengjast 

aftur.“ Það sem skilgreinir list að mati Birgitte er það sem listamennirnir sjálfir leggja 

í sköpunina. ,,List er sköpun, svo er spurning í hvaða formi,“ segir hún. 

Katrín Gunnarsdóttir hefur allt frá unglingsaldri verið að vinna við að skapa. 

Að sækja um listamannalaunin hefur verið sjálfsagður hlutur frá átján ára aldri. Starf 

með listhópum Hins Hússins brúaði bilið frá dansi sem tómstund yfir í atvinnu, rétt 

eins og hjá Hannesi Þór. Þess konar skapandi starf og verkefni virkuðu sem hvatning 

fyrir Katrínu til að halda áfram. Hún segist sjálf alltaf hafa verið að skapa og nota 

líkamann og þess vegna var það henni nokkuð eðlislægt að gerast danshöfundur. Það 

virðist ekki vera spurning um hvort Katrín upplifi sig sem listamann, hún er 

listamaður og lifir samkvæmt listaumhverfinu, á sviðum og í leikhúsum. Burt séð frá 

því þá er það ekki þannig sem hún lítur endilega á listamenn. Það að vera listamaður 

býr í sjálfsmyndinni og það er ákveðið ferli að sjá sig sem slíkan að mati Katrínar. 

Samkvæmt henni þá er það undir fólki komið hvort það líti á sig sem listamann eða 

ekki. Hún tekur dæmi um samkvæmisdansara sem einblínir á íþróttina í dansinum og 

æfir til þess eins að ná árangri á keppni. Þá líti hann líklega á sig sem íþróttamann. 

                                                                                                                                                               
4 Listhópar Hins Hússins eru starfandi í átta vikur yfir sumartímann og gefa ungu listafólki á 
aldrinum 16 til 25 ára tækifæri að vinna á launum við að iðka og þróa sitt listform. Frekari 
upplýsingar um listhópana má nálgast á www.hitthusid.is 
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Hins vegar gæti annar samkvæmisdansari notast meira við tilfinningar sínar og 

upplifað dansinn meira sem túlkun. Í því tilfelli myndi hún álykta það að sá dansari 

líti á sig sem listamann. Að hennar mati felst listin í ferli dansins óháð því hvort 

einhver sé að horfa á. Hún tekur dæmi um píanóleikara sem spilar heima hjá sér án 

áhorfenda. Fyrir henni er það list og hún spyr hvort það sé eitthvað minna list af því 

enginn sé að horfa. 

Að mati Max SD er þetta spurning um tilfinningalegt gildi. Hann segir að það 

séu öðruvísi tilfinningar sem koma frá íþróttaleikjum og hann segir að það megi vel 

vera að stuðningsmenn fyllist stolti þegar vinningslið þeirra sigrar. Með 

samkvæmisdansinum telur hann þó að dansararnir geti látið áhorfanda virkilega 

upplifa einhverjar dýpri tilfinningar og sagt honum einhverja sögu með líkamanum.  

Upplifun viðmælanda á dansinum sem list eða íþrótt er breytileg. Það fer líka 

eftir umhverfi og í hvernig samhengi dansinn er ræddur. Hér hefur verið rætt að mestu 

um persónulega reynslu og sjálfsupplifanir en einnig um viðhorf til lista. Í næsta kafla 

verður umræðan víkkuð og skoðað betur hvað viðmælendur hafa að segja um ytra 

umhverfið. Þá hvernig listaumhverfið og samkvæmisdans virka saman, breytt viðhorf 

út frá breytilegu umhverfi, menningar- og félagslegu.  

4.3  SAMHENGI LISTA, SAMKVÆMISDANSINS OG UMHVERFI 

Næsta þema er nokkuð óafmarkandi þema því það er svo víðtækt en var vissulega  

rauður þráður í gegnum rannsóknina og gagnaöflunina. Það er umræðan um listina 

sjálfa, listdansa og samkvæmisdans. Það var augljóslega rætt bæði við samkvæmis-

dansara og listdansara og þess vegna þróuðust samræðurnar oft þannig að þessi tvö 

form voru borin saman og sett í víðara samhengi. Oft má sjá sameiginlega þætti en 

einnig má sjá mun. 

4.3.1  Keppnir, áhorfendur og útlit 

Þegar Adam SD veltir fyrir sér samhenginu milli samkvæmisdansins og listar þá spyr 

hann sjálfan sig einnig ,,hvað er list?“ Að hans mati er það mjög ógreinilegt hugtak 

sem getur sveigst í allar áttir. Hann efast ekki um það að samkvæmisdans sé list en 

segir jafnframt að það vilji svo óheppilega til að samkvæmisdans sé list á 

samkeppnisgrundvelli. Miðað við stefnuklofninginn ,,ógurlega“ er ósk Adams 

einfaldlega sú að fólk verði ástfangið af ferlinu sem dansinn er í sjálfum sér en ekki 

ástfangið af öllu í kringum hann. Hvort það sé grundvallarlausnin á vandanum sem 

snýst um  að þurfa að velja og hafna milli listar og íþróttar er svo álitamál. 
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Samkeppnin er þó ekki einungis í samkvæmisdansi. Katrín LD tekur fram að 

keppt sé í listdansi líka og almennt í listum. Það er oft umræða um það innan 

listdansgreinarinnar. Ef það er verið að skapa keppni fyrir listir þá spyr Katrín: ,,Af 

hverju er verið að þjálfa? Hversu mikil nýsköpun er?“ Þá er gefið í skyn að ef 

listamenn skapa með verðlaun í huga séu þeir ekki að þóknast listamanninum í 

sjálfum sér, heldur liggi annarskonar efnislegur hvati á bakvið sköpunina. 

Ásrún LD nefnir sérstaklega út frá reynslu sinni innan klassísks balletts að 

henni fannst ríkja mun meiri samkeppni þar heldur en á nútímadansbraut. Birgitte 

Heide LD ræðir einnig um samkeppni og keppni innan klassísks balletts en hún heldur 

keppni einu sinni á ári í bæði klassískum ballett og nútímaballett. Hún var tregafull í 

byrjun að láta dansarana sína keppa en hefur séð að þetta virkar sem hvatning fyrir þá 

og er lærdómsferli. Hvað varðar samkeppni innbyrðis segir Birgitte að hún sé 

vissulega til staðar en að reynt sé að nálgast hana með jákvæðum hætti. Jafnframt 

tekur hún fram að samkvæmt hennar reynslu af dönsurum sem koma frá 

samkvæmisdönsum og yfir í listdans séu nokkuð brenndir af harðri samkeppni. Hún 

fékk þá tilfinningu að það væru miklar samkeppniserjur á milli foreldra og kennara. 

Birgitte fær alltaf íþróttasálfræðing til þess að tala við dansarana sína áður en þeir fara 

út að keppa til að standast álagið. Katrín LD tekur einnig fram að það sé stöðugt verið 

að leita meira til íþrótta þegar verið sé að þróa listdanskennsluna. Þannig geta þessar 

tvær hliðar starfað saman.  

Þó Helga Dögg SD sjái ákveðin líkindi með þjálfun balletts og 

samkvæmisdans þá segir hún grundvallarmuninn vera þann að keppni í ballett sé ekki 

tilgangurinn með dansinum. Einnig er formið á keppnunum öðruvísi, í 

samkvæmisdansi dansa pör saman á gólfinu og áhorfendur allt í kring. Í ballett er 

dansað á sviði og það er verið að sýna list. Það er því þetta form sem er í kringum 

sjálfan dansinn sem hefur margt að segja þegar á að skilgreina hvað hann er. Ásgeir 

LD lítur svipuðum augum til listarinnar og Adam og tekur fram að list sé teygjanlegt 

hugtak. Úrslitavaldið hefur sá sem nýtur listarinnar því það er eftir hans skilgreiningu 

eða eins og Ásgeir segir og slettir á ensku: ,,...þetta er einhvernveginn í ,,the eye of the 

beholder““. Þetta þýðir einfaldlega að það er áhorfandinn sem dæmir samkvæmt því 

sem hann sér hvort hann upplifir það sem list eða ekki. Katrín LD finnst, sem 

áhorfanda, samkvæmisdansgreinin klárlega vera list en veltir fyrir sér hvernig og 

hvort hennar viðhorf breytist við það eitt að sjá númer aftan á bakinu á dansaranum. 
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Hún segir: ,,Sem áhorfandi myndi ég kannski breyta mínum væntingum og fara úr því 

að upplifa yfir í að skoða og dæma.“  

Ásgeir tekur þó annað dæmi sem snýst meira um persónuskilgreiningu og 

segir að hann geti vel litið á einhvern sem listamann sem sér ekki sjálfan sig í sama 

ljósi. Ennfremur segir Ásgeir: ,,Mér finnst til dæmis Hanna Rún (samkvæmisdansari) 

vera brillíant listamaður en það er ekkert víst að hún upplifi sig þannig.“ Hvað varðar 

umgjörð samkvæmisdansins vill Ásgeir meina að útlitið sé fastmótað. Hann segist oft 

hafa velt því fyrir sér hvernig sé dæmt í samkvæmisdanskeppnum og hvað ef 

skilyrðin fyrir einhverja keppni yrðu þau að allir dönsuðu í gallabuxum. Því veltir 

hann breyttri umgjörð fyrir sér og áhrifum sem hún hefur á heildina. Útlitskröfurnar 

eru ekki mjög íþróttalegar í samkvæmisdansi að mati Katrínar LD. Þessir 

straumlínulaga gallar eins og í skautum er ákveðinn listahégómi að hennar mati. Það 

er því ákveðin fagurfræði í greininni og það er að mati Katrínar alltaf einhver 

spurning um fagurfræði í listum. Katrínu finnst þetta fagurfræðilega útlitsmót í 

samkvæmisdansi því gefa ákveðna vísbendingu um að hann sé ekki íþrótt. Ásrúnu LD 

finnst, sem áhorfanda samkvæmisdans, dansinn vera flottur þegar hún sér hann í 

sjónvarpi en spáir mikið í þessu útliti. Henni finnst þessi útlitspæling skemma fyrir og 

segir: ,,Mér finnst gaman að horfa á þetta, en þetta er sirkus.“ Hannes Þór sem hefur 

reynslu af bæði samkvæmisdansi og listdansi þekkir tæknina sem fólgin er í 

samkvæmisdansi en tekur undir þetta ákveðna útlitsmót. Með tilliti til núverandi 

stefnubreytinga og mismunandi áherslna finnst honum ákveðin synd að fallega tæknin 

fái ekki að njóta sín. Hann segir:  
 

Samkvæmisdans er í tilvistarkreppu. Mér finnst formið geggjað, tæknin, rosalega falleg, nýt 

þess að horfa á og stúdera. En ,,outletið“ og þessi þröngvun félaganna sem keppni tekur alla 

þessa fallegu tækni. Það er ekkert gaman á keppnum. Eina sem allir tala um eru búningarnir 

og glimmer og brúnkukrem. Það eina sem þið sjáið, og á bakvið þetta er gullfalleg tækni sem 

er búið að mála yfir með brúnkukremi.  

 

Elísabet framkvæmdastýra Danssambands Íslands finnst útlitið þó skiljanlegt og líkir 

því frekar við leikara á leiksviði. Ljósin eru sterk á keppnisgólfum og það þarf að láta 

taka eftir sér. 

4.3.2  Breytt umhverfi, breytt viðhorf  

Ásgeir LD horfir jákvætt til frekara samstarfs á milli listheima og samkvæmisdansins. 

Hann nefnir að sviðslistarrýmið hafi stóran ramma þar sem fjölbreytileikanum sé 
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fagnað og að samkvæmisdansarar ættu mikið erindi í leikhúsin. Þó er hann efins um 

að hann sjálfur gæti gengið inn á svið samkvæmisdansins og komið að einhverju 

gagni því hann þekki ekki nægilega vel til. Hann sér þó fyrir sér að hann gæti gagnast 

sem skapandi álitsgjafi ef einhver myndi vilja fá hans aðstoð. 

Þegar hugmyndin um samkvæmisdans í umhverfi listasafns kemur upp í 

samræðunum þá var áhugavert að sjá breytt viðbrögð. Ásgeiri finnst það eitt þó vera 

gjörningalist sem felst í því að taka eitthvað úr sínu náttúrulega umhverfi og segir að 

eflaust þyrfti að reyna að taka fleiri lög af samkvæmisdansinum til þess að afhjúpa 

það listræna í honum. Hann spyr: ,,Er þetta eitthvað meira list bara með því að setja 

þetta inn í listasafnið?“ Hannesi Þór LD finnst jafnframt listin missa vægi ef verið sé 

að reyna of mikið. Hannes segir: ,,Um leið og þú reynir að gera list þá er það ekki list. 

Ekki fikta í þessu. Um leið og þú tekur dans og setur á listasafn þá er það sama og 

setja hann í íþróttahús.“ Það voru ekki einsleit viðbrögð við þessu og til dæmis segist 

Ásrún LD að hún myndi örugglega líta á samkvæmisdansinn öðrum augum sæi hún 

hann stiginn án búninga á listasafni. Henni finnst það fara eftir hvernig dansarinn 

setur þetta fram og hvort verið sé að láta áhorfandann upplifa tilfinningu eða einblína 

á fótaburðinn. Hún tekur dæmi um umhverfi: ,,Tangókvöld á Kaffitár, þar hittist fólk, 

kemur saman til að dansa, túlka og rækta sitt form. Er það list? Það væri öðruvísi ef 

það hittist í Perlunni með tíu dómurum sem ætluðu að dæma.“  

Áfram í umræðunni um samkvæmisdans í listasafnsumhverfi þá er Birgitte 

Heide LD ekki viss hvernig hún myndi líta á það. Grundvallarmunurinn finnst henni 

vera dansformið sjálft sem samkvæmisdansar hafa. Henni finnst það of þröngt og 

takmarkað til að kallast list, nema þá ef dansararnir spynnu út frá því eitthvað nýtt. 

Hún tekur þó fram að einhver sköpun sé einnig í samkvæmisdansi en þó innan 

afmarkaðs rýmis og þá sé það smekksatriði hvers og eins að dæma það sem list. 

Umhverfi balletts og flest alls listdans er í gegnum leikhúsin, segir Birgitte. ,,Það er 

þessi grundvallarnálgun á hvernig þú ætlar að koma dansinum frá þér og hvar. 

Samkvæmisdansinn er ekki að nálgast dansinn í því umhverfi sem þekkt er sem 

listaumhverfi.“ Birgitte finnst erfitt að átta sig á þessu og tekur sérstaklega fram að 

hún hafi aldrei virkilega spáð í þetta. 

Katrín LD skoðar samkvæmisdansinn dýpra og ber saman við aðra 

menningarheima þar sem samkvæmisdans er hluti af menningunni eins og salsadans. 

Þar eru ekki íþróttaeinkenni heldur eitthvað annað en íþróttir og list. Katrín veltir fyrir 

sér ólíkri félagslegri umgjörð sem er þá annaðhvort algerlega félagsleg í nokkuð 
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hlutlausu umhverfi eða æfingaumhverfi, semsagt kennari/nemandi. Það er síbreytilegt 

viðhorf um leið og umhverfið breytist. Hún tekur dæmi frá því að horfa á Simone 

Biles fimleikakonu á Ólympíumótinu fyrr á árinu. Hún horfði á hana vitandi að hún er 

íþróttamaður en samt sem áður sá hún hana sem listamann eða öllu heldur 

,,performer“. Katrín notaði enska orðið athletic performance eða íþróttaflutningur og 

henni finnst það einnig eiga við samkvæmisdans og í raun listdans líka því þetta er 

hvoru tveggja líkamlegur flutningur. Hún segir að lokum: ,,Það er svolítið tungumálið 

sem er að flækjast fyrir okkur.“ 

Adam og Karen SD finnst báðum umhverfi skipta máli og segja að það hafi 

einnig áhrif á eigin upplifun á dansinum. Þegar þau hættu að keppa um tíma og fóru 

að ferðast um heiminn til þess að sýna með danssýningarhópnum Burn the Floor þá 

fór dansinn að þeirra mati að snúast meira um það sem hann snýst í raun. Að kalla 

fram viðbrögð áhorfenda á tilfinningalegan máta og ná tengingunni, í stað þess að 

einungis reyna að heilla aðila með dómarapenna í höndunum. Ákveðin andstæða 

kemur svo upp í kjölfarið sem þau minnast bæði en það er að eftir þessa reynslu fór 

árangurinn að gera vart við sig á keppnisgólfinu. Þannig að með því að fara úr 

keppnisumhverfinu og minna sig á uppruna dansins fóru þau að hala inn verðlaunum 

á heimsvísu.  

   Adam finnst hugmyndin um samkvæmisdansgjörning á safni vera frábær og 

nefnir til sögunnar Jason Cubinson sem er ástralskur dansari sem hefur ávallt átt þann 

draum að stofna The Ballroom Dance Company sem listahóp. Karen útskýrir það 

nánar og segir: ,,Svona eins og Íslenski dansflokkurinn nema bara í 

samkvæmisdönsum.“ Í umræðunni um samkvæmisdans sem list eða samkvæmisdans 

sem íþrótt segir Adam að það skipti hann mestu máli að sjá að báðar hliðar sameinist 

á ný. Það þarf ekki að vera annaðhvort eða því eins og þegar hefur komið fram er 

þetta að hans mati list á samkeppnisgrundvelli. Hann segir að lokum: ,,Báðar hliðar 

virka eins og yin og yang hvor fyrir aðra og nú þegar þær eru aðskildar munu þær 

báðar kveljast.“ Það að sjá íþróttir og listir saman í samkvæmisdansi og í listdansi er 

eitthvað sem ýtir undir ný sjónarmið. 

4.4 NÝJAR LEIÐIR 

Ákveðið þema myndaðist í kringum umræðu um nýjar kennsluaðferðir og 

samkvæmisdansinn sem er niðurstaða sem rannsakandi átti ekki von á að kæmi við 

sögu í upphafi rannsóknarinnar. Þetta þema einkennist af því að vilja færa 

kennsluform samkvæmisdansins nær hugmyndinni um listnám. Þegar umræðan í 
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viðtölunum snerist um framtíðina þá var ákveðinn vilji fyrir hendi hjá nokkrum 

viðmælendum að sjá samkvæmisdansinn metinn sem listnám samhliða framhalds-

skólanámi. Þetta gefur í skyn að viðmælendurnir sjái samkvæmisdansinn sem list og 

vilji sjá hann metinn af menntakerfinu sem slíkan. Það verður þó farið nánar í allar 

ályktanir í kaflanum hér á eftir. Sem dæmi þá nefnir Karen Menntaskólann við 

Hamrahlíð (MH) því hann hefur listdansbraut. Hún telur marga dansara fara í MH 

vegna þessarar brautar því á henni getur dansarinn stundað dansnám sitt á skólatíma 

og er það metið sem kennslustund. Samkvæmisdansarar heltast oft úr lestinni í 

framhaldsskólum þrátt fyrir brennandi áhuga á dansinum. Það er vegna þess að þeir 

þurfa að velja og hafna. Draumur Karenar væri að koma samkvæmisdansinum inn í 

kerfið á sama hátt bæði til þess að ná inn fleiri dönsurum og halda þeim lengur inni 

sem eru nú þegar að dansa. Að mati Karenar myndi það opna samkvæmisdansinn í 

nýju ljósi gagnvart fólkinu og taka það lengra í áttina að listrænu hliðinni. Þetta finnst 

Ásgeiri einnig þegar hann hugsar um hugsanlegar leiðir til þess að sjá það listræna í 

samkvæmisdansinum. Hann talar um bæði listdansbraut og íþróttabraut sem dæmi um 

leiðir sem samkvæmisdansarar gætu farið. Í samkvæmisdansi þarftu að vera 

afreksmaður til þess að fá það metið og Ásgeir nefnir nokkuð áhugaverða hugmynd 

og segir: ,,Því ekki að finna einhverja hýbríð af þessu?“ Þetta kom því upp í 

umræðunni um samkvæmisdans sem list og þá sem einhvers konar úrbót og lausn á 

vandamáli: Að fá samkvæmisdansinn samþykktan innan mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins jafnt listdansi þannig að dansararnir í samkvæmisdansi 

geti iðkað dansnám sitt og fengið það metið til stúdentsprófs. 

 Birgitte Heide minnist þess einnig þegar hún stundaði nám í MH að hún gat 

tekið menntaskólann utan skóla vegna dansins. Ásrún LD nefnir það einnig að í MH 

var hún alltaf í ákveðnum samræðum við kennara og gat fengið sitt dansnám metið. 

Þeir sem höfðu verið í íþróttum gátu þá fengið leikfimitíma metinn. Helga Dögg SD 

var á ferð og flugi um heiminn á menntaskólaárunum og tekur fram að það var erfitt. 

Á þeim aldri var hún tilbúin að koma sér í framhaldsnám og henni fannst stöðug 

ferðalög og keppnir ekki virka sem fjölskylduvænn heimur. Hún segir að þetta sé 

eilítið þannig á vissum punkti í samkvæmisdansi, þá þurfi að ákveða að halda áfram 

að keppa eða einfaldlega hætta. 

 Það eru önnur sjónarmið í tengslum við nýjar leiðir. Það er að sjá íþróttina í 

listdansinum. Birgitte Heide hafði aldrei litið á sína dansiðkun sem hreyfingu til að 

halda sér í formi en augljóslega þurfti hún að vera í góðu formi. Það var samt sem 



 

  
70 

 

áður ekki fyrr en seint á ferlinum sem hún áttaði sig á líkamsræktarhlutanum við 

dansinn. Max SD fór í nokkra balletttíma og í samræðum um hvort samkvæmisdans 

sé list eða íþrótt þá nefnir hann hvort ekki væri hægt að spyrja þess sama um ballett. 

Hann segir: ,,Sjáðu ballett, þetta er erfiðasta íþrótt í heimi að mínu mati. En þetta er 

samt list.“ Eins og gerð var grein fyrir í fyrri köflum kom það fram hjá Katrínu 

Gunnarsdóttur að það tíðkist æ meira að notast sé við aðferðir íþrótta við þjálfun á 

listdansi. Þess vegna er mikilvægt að bera fram þessi nýju sjónarmið til þess að hugsa 

um listdans og samkvæmisdans, eða einfaldlega dans, sem eina starfsheild. Að lokum 

má einnig nefna afþreyingarmarkaðinn og þau áhrif sem hann hefur á 

samkvæmisdans. Max sem dansar í þáttunum Dancing with the Stars segir að þættir 

sem þessir hafi jákvæð áhrif á samkvæmisdansa. Það eykur aðsókn og fleiri eru farnir 

að vilja að dansa. Aukin þátttaka styður augljóslega við formið og þróun dansins. Í 

kafla fimm verða þessar niðurstöður túlkaðar af rannsakanda þar sem fræðikaflinn er 

hafður til hliðsjónar. Reynt var að nálgast niðurstöðurnar þannig að þær séu túlkaðar 

og bornar saman við þær hugmyndir sem fræðikaflinn gaf. Að lokum er það verk 

rannsakandans að túlka sjálfur og átta sig á hvað niðurstöðurnar þýða og hvernig þær 

koma að notum og hvernig gæti hugsanlega verið hægt að þróa og rannsaka efnið.  

4.5 GREINAGERÐ RANNSAKANDA EFTIR VETTVANGSATHUGUN 

Á opið mót í samkvæmisdansi, sem haldið var í Smáranum í Kópavogi þann 16. 

október 2016, hélt rannsakandi til að komast í umhverfi rannsóknarsviðsins. Fyrir 

utan að stíga aftur inn í umhverfi samkvæmisdanskeppninnar eftir langt hlé þá ríkti 

mikil eftirvænting innra með rannsakanda að sjá hvernig upplifunin yrði með 

rannsóknargleraugun á nefinu. Keppendur dönsuðu sem fyrr á íþróttagólfi hallarinnar 

og borð voru í kringum gólfið og stúka með sætum á einni hlið salarins. Gestir sátu 

ýmist eða stóðu. Keppendur sem ekki voru staddir á gólfinu voru klæddir 

íþróttagöllum, jafnvel með legghlífar, og hituðu upp frameftir hliðum dansgólfsins. 

Gestir og aðstandendur keppenda tóku virkan þátt í að gera umhverfið að 

keppnismiðuðu sviði. Það var hrópað og kallað bæði nöfn dansarana, eða númer 

danspars og nafn dansíþróttafélags eða skóla. Áhugavert var að fylgjast með 

dönsurum hita upp og æfa rétt áður en gengið var inn á keppnisgólfið. Ákveðinn 

sýningargír færðist yfir andlitin, sérstaklega á þeim sem voru lengra komnir og keppa 

í flokki ungmenna og áhugamanna. Þetta eru dansarar á aldrinum fimmtán til tuttugu 

ára. Það var auðséður munur á fasi dansaranna um leið og stigið var á dansgólfið. 

Það var eins og þeir færu í hlutverk eða ,,karaktera“ sem breyttust eftir því sem 
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dansarnir voru ólíkir. Það var ekki ólíkt því að sjá leikara fara í hlutverk. Eftir hvern 

dans var klappað og hvatt áfram. Gestir sem hvöttu voru fjölbreyttir í hegðun og 

klæðnaði. Sumir voru klæddir formlega rétt eins og þeir væru staddir á fínum 

vettvangi og sátu hljóðir. Aðrir voru hversdagslegri og höguðu sér frekar eins og 

stuðningsmenn rétt eins og á fótboltaleik. Dómarar og kennarar voru þó nokkuð fínir 

í klæðaburði og sumir hverjir nokkuð alvarlegir. Það ríkti ákveðin orka í salnum sem 

gaf til kynna að spenna væri í loftinu. Salurinn er innan íþróttahallar Breiðabliks og 

því var allt heildarsvið þessa móts afar íþróttamiðað. Það eitt var þó ekki það eina 

sem greindi það sem íþrótt heldur einnig hvatningin og hrópin og tilfinningin að 

áhorfendur hefðu augljósleg áhrif á dansarana á keppnisgólfinu. 

 

Á danssýningu Unglistar sem er listahátíð ungs fólks 5  mátti greina mun á bæði 
umhverfi og andrúmslofti. Rannsakanda áskotnaðist það tækifæri að sjá um þessa 
sýningu sem fram fór í stóra sal Þjóðleikhússins þann 7. nóvember 2016. Á degi 
sýningarinnar ákvað rannsakandi að nota tækifærið til þess að taka eftir ákveðnum 
hlutum og bera saman við ferðina á dansmótið. Á danssýningunni komu saman níu 
dansskólar og nemendur þeirra sem sýndu fjölbreytt dansatriði allt frá klassískum 
ballett til hip hop dans. Rétt eins og á leiksýningu voru áhorfendur í salnum og sátu 
andspænis stóru sviði sem lýsti upp dansarana. Gestir voru margir hverjir klæddir 
upp eins og algengt er að sjá í leikhúsumhverfi. Grundvallarmun mátti þó greina í 
uppsetningunni. Ólíkt því að áhorfendur sátu allir kringum dansgólfið á 
danskeppninni var sjónarhornið á danssýningunni frá einum punkti. Áhorfendur voru 
alveg hljóðir á meðan dansatriðunum stóð en klöppuðu og blístruðu eftir hvert atriði. 
Andrúmsloftið á meðan dansatriðin voru sýnd var á einhvern hátt heilagra og það var 
sem fjarlægðin á milli áhorfenda og dansaranna sjálfra væri meiri en á 
danskeppninni. Rétt eins og tekið var eftir með samkvæmisdansarana á keppninni 
mátti greina túlkun í andlitum dansaranna á danssýningu Unglistar. Dansinn sem 
slíkur í eðli sínu var frábrugðinn og afar fjölbreytilegur og virtist að einhverju leyti 
ófyrirsjáanlegri en dansinn á samkvæmisdanskeppninni. Þar voru ávallt dansaðir 
sömu dansar sem báru sama takt og túlkun. Að því leytinu til er hægt að tengja við 
niðurstöður sem fengust hjá henni Birgitte Heide um að form samkvæmisdansins sé 
nokkuð staðlað í útfærslu þó svo að viss sköpun eigi sér stað. Ásta Bjarnadóttir 
samkvæmisdansari og fyrrum dansfélagi rannsakanda var með í för á dansmótinu 
honum til aðstoðar. Hún bar einnig kennsl á sína upplifun á vettvangi. Að hennar 

                                                        
5 Unglist var haldin í 25. skiptið í ár og var í fyrsta skipti haldin i samvinnu við Þjóðleikhúsið. 
Hátíðin er rekin af menningardeild Hins Hússins og lesa má nánar um hátíðina á www.unglist.is 
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mati er mikið sem bendir til þess að samkvæmisdans sé dæmi um íþrótt 
alþýðumenningar sem ýtir undir efnishyggju og staðalímyndir kynjanna. Það sjáist á 
búningum sem glitra og kalla eftir athygli rétt eins og í sirkus. Hvað er átt við með 
íþrótt alþýðumenningar? Það er þá tenging neyslu- og efnishyggjunnar í uppsetningu 
og útliti dansins sem bendir til hins venjulega manns sem neytir þess sem sett er fyrir 
framan hann eða þess sem er framleitt fyrir hann. Það er mikið af öllu, brúnkukrem, 
farði, glansefni, pallíettur og fleira sem bendir til mikillar neyslu að mati Ástu. Það er 
þó frekar til ályktunar í kaflanum á eftir. Það sem Ásta bendir einnig á er hvatningin 
við dansgólfið. Þarna voru foreldrar að hvetja börnin sín á hliðarlínunni ,,Brosa, 
koma svo!“ og klappa mikið. Ásta stillti því upp í samhengi við foreldri á 
danssýningu í leikhúsi eða á öðrum sviðsvettvangi og segir að það væri ólíklegt að 
foreldri myndi standa og klappa og hvetja barnið sitt áfram í listrænni tjáningu. 
Rannsakandi varð einmitt var við, á sýningu Unglistar, að foreldrar ásamt öðrum 
gestum voru hljóðir á meðan dansinum stóð. Hins vegar voru stoltir foreldrar í hverju 
horni í leikhúsinu eftir sýningu að faðma og klappa fyrir sínum dansara. Á 
danssýningu Unglistar var ekkert samkvæmisdanspar sem tók þátt. Það munaði þó 
litlu að svo yrði en hætt var við vegna óviðráðanlegra ástæðna. Það hefði verið 
áhugavert að taka eftir hvort aðstandendur hefðu klappað og hvatt dansparið eins og 
á keppni í Þjóðleikhúsinu. Rannsakandi hallast síður að þeirri hugmynd vegna þess 
að umhverfið hreinlega bauð ekki upp á slíka hegðun. 

4.6  SAMANTEKT 

Það komu fram ólíkar skoðanir um hvernig stefna samkvæmisdansins er að þróast 
með þeim starfandi félögum og áherslum sem þau leggja fyrir. Almennt virðist vera 
að fólk vilji að greinin starfi sem ein heild og fagni bæði íþróttaumhverfi dansins og 
hinu listræna. Allir listdansararnir og flestir samkvæmisdansararnir sáu sjálfan sig 
sem skapandi einstaklinga. Það voru tveir sem nefndu að íþróttahliðin ætti vel við þá 
en samt sem áður viðurkenndu þeir að samkvæmisdansinn styðjist einnig við listræn 
gildi og sé þess vegna öðruvísi íþrótt. Enginn staðfesti endilega að samkvæmisdans 
væri einungis íþrótt eða einungis list. Ný viðhorf mynduðust í kringum það hvernig 
mætti þróa kennsluhætti dansins til að sjá hann þróast á öðruvísi hátt. Einnig var 
komist að því að listdans sækir einnig í íþróttirnar hvað varðar raunverulega 
líkamshreyfingu og þjálfun og því er kannski allur dans einnig íþróttaform. Hér á 
lokasíðum verkefnisins verða þó allar þessar niðurstöður túlkaðar enn frekar og 
tengdar betur saman í samhengi við fræðikaflann. 
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5 UMRÆÐUR OG ÁLYKTANIR  
Þegar niðurstöður þessarar rannsóknar eru túlkaðar má sjá ákveðin tengsl við 

umfjöllun fræðikaflans, bæði hvað varðar sögulegt upphaf dansins og umræðuna um 

hið listræna og listaskilgreiningar. Viðmælendurnir endurspegluðu að miklu leyti það 

sem rannsakandi lagði af stað með í huganum; að samkvæmisdans gæti allt eins verið 

listform rétt eins og hann er íþróttaform. Það sem kom á óvart í þessu ferli er að 

staðan í samkvæmisdansinum er mun flóknari en rannsakanda óraði fyrir og 

stefnumálin gefa það til kynna að samkvæmisdansinn sjálfur sé ef til vill að ganga í 

gegnum sjálfsskilgreiningarferli um þessar mundir. Það er kannski ekki vilji til þess 

að skoða ítarlega hvort einhver lausn sé fyrir hendi heldur eru hlutirnir að þróast og 

samkvæmisdansararnir bíða og vona að þeirra heimur verði ekki ávallt í togstreitu og 

fastur á milli tveggja ása. Viðmælendurnir ræddu af ákafa um sínar skoðanir en 

hugsanlega er vandinn svo nýr að fólk er ekki enn farið að hugsa í lausnum. Það er 

ennþá verið að meta stöðuna og átta sig á hver framtíðin gæti orðið. Í þessari rannsókn 

var þó komið auga á nokkrar nýjar leiðir sem gætu brotið upp kennslumynstrið og 

almennt viðhorf á því hvernig samkvæmisdansinn er hugsaður. Það kom með 

umræðunni um að samkvæmisdans verði metinn til eininga stúdentsprófs og frekari 

samþættingu íþrótta og lista. Annað sem kom á óvart var að viðmælendurnir virtust 

vera samstíga um að sjá samkvæmisdans sem skapandi form og ekki einungis sem 

íþrótt. Allir viðmælendur voru afar opnir fyrir að sjá út fyrir rammann og fannst 

rannsakanda það gefandi að taka viðtölin og hlýða á allar skoðanirnar sem komu fram. 

Miðað við að rannsakandi ályktar sem svo að hugsanlega sé svigrúm til þess að 

endurmeta almennt viðhorf gagnvart samkvæmisdansi þá staðfesta viðmælendurnir 

þetta með fyrrgreindum hugleiðingum. Eitthvað er undirliggjandi og kraumar undir 

yfirborði samkvæmisdansheimanna sem rétt svo hefur verið flett ofan af hér. Á næstu 

blaðsíðum er gerð grein fyrir helstu niðurstöðuþáttum og þeir tengdir við hinar ýmsu 

kenningar og umfjallanir fræðikaflans. 

5.1 FRÆÐILEGAR ÁLYKTANIR ÚT FRÁ NIÐURSTÖÐUM 

Það má túlka ýmislegt út frá viðtölunum og vettvangsathuguninni. Margt er hægt að 

tengja við umfjöllun fræðikaflans. Í þessum kafla verður gerð grein fyrir ýmsum 

umræðum og tengingum sem rannsakandi kom auga á og fannst hvað áhugaverðast. 
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 Samkvæmisdans sem dæmi um alþýðulist 

Á vettvangi var áhugavert að uppgötva fræðilegu tenginguna á milli hirðballettsins í 

Frakklandi sem fjallað var um í fræðikaflanum og uppsetningu danskeppni í dag. Það 

var hægt að greina ákveðin félagsleg tengsl og nálægð á milli áhorfenda með virkri 

þátttöku þeirra sem fólst í líkamlegri hvatningu og munnlegri. Tengingin við 

uppsetningu hirðdansanna er sú að dansgólfið var umkringt áhorfendum sem svo 

sameinuðust dönsurunum. Það var ákveðin félagsleg nánd í keppninni sem var einnig 

á tímum hirðballettsins á 16. öld þar sem gestir umkringdu dansgólfið og sameinuðust 

dönsurunum. Þá vaknar einnig sú hugmynd að dansararnir á keppninni séu að dansa á 

ákveðinn máta til að þóknast foreldrum, vinum og dómurum. Hvatningin á 

hliðarlínunni gaf allt annað andrúmsloft en var á danssýningunni sem rannsakandi fór 

á í Þjóðleikhúsinu. Upplifun rannsakanda var sú að hann einblíndi meira á dansinn til 

þess að verða fyrir ákveðnum áhrifum á sýningunni. Þó vissulega hafi danspör verið á 

keppninni sem hreyfðu við einhverjum tilfinningum. Umhverfið hefur því mikil áhrif 

á viðtökurnar eins og fram kom í fræðikaflanum. Það má einnig tengja þessar ólíku 

aðstæður við viðtökukenningarnar í hámenningarlist og alþýðulist Gans (1974/2008). 

Hámenningarlist var lýst þannig að neytendur hennar leggja mikla athygli í að skoða 

og skilja skilaboð listamannsins. Það má túlka það sem lærdómsferli eða í hið minnsta 

ákveðið upplifunarferli. Í alþýðulist var hins vegar lögð meiri áhersla á áhorfendurna 

samkvæmt Gans og að listamaðurinn geri allt til að þóknast áhorfendunum. Í raun er 

þessi kenningarrammi afar lýsandi fyrir ofangreindar aðstæður. Á danskeppninni var 

augljós krafa frá áhorfendum og dómurum á dansarana sem kepptust um athygli 

áhorfenda. En á sýningunni sátu allir hljóðir og biðu frekar eftir að sjá, upplifa og 

skilja. Út frá kenningum Gans og niðurstöðum vettvangsathugunarinnar væri því hægt 

að túlka samkvæmisdans sem alþýðulist. Það var einnig nefnt í niðurstöðum að það 

væri sýnt í samkvæmisdansi. Það er hægt að skoða myndskeið af heimsins bestu 

keppnispörum á Youtube þar sem þau sýna. Rannsakandi mælir með myndbandi af 

dönsurunum Stefano di Filippo og Dasha á Universal Cabaret sýningu (DSI London, 

2016). Sýningin gefur allt aðra mynd af dansinum miðað við á keppni. Dansinn er 

frjálsari og þótt að áhorfendur umlyki ennþá dansgólfið sitja flestir og eru hljóðir. Þá 

myndast þessi þögn og svigrúm til þess að fara úr hvatningunni og dómgæslunni yfir í 

að upplifa og skilja. Ekkert númer er aftan á bakinu sem gefur í skyn að áhorfandi eigi 

að bera dansparið saman við eitthvað annað. Eins og Katrín Gunnarsdóttir LD nefndi 

að þá færist hugurinn eflaust frá því að upplifa yfir í að dæma um leið og númerið er 
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komið. Hún spyr þó hvort það eitt taki listina frá dansinum því fyrir henni sem 

áhorfanda er samkvæmisdans klárlega list. Það er því ekki alveg klippt og skorið að 

samkvæmisdans teljist til alþýðulistar en vissulega bendir keppnisform dansins til 

þess ef kenningar Gans (1974/2008) eru teknar til greina. 

Hugmynd Ástu Bjarnadóttur, eftir vettvangsleiðangurinn, um samkvæmisdans 

sem íþrótt sem er í efnislegu umhverfi og styður við neysluhyggju er annar 

áhugaverður punktur sem vert er að staldra við. Þegar neysla eða efnishyggja er nefnd 

er ekki átt við í neikvæðri merkingu heldur einungis verið að benda á tengingu við 

hinn almenna neysluheim og þær miklu útlitskröfur sem virðast líðast í 

samkvæmisdansinum. Það má tengja það ennfremur við alþýðulistina. Adam nefndi 

að samkvæmisdans væri list en að hann væri list byggður á samkeppni. Það væri hægt 

að sjá hvernig alþýðumenningin tengist frekar þeim heimi heldur en hámenningin ef 

hámenningin er aðeins fyrir útvalda. Markaður almúgans fjöldaframleiðir það sem 

fólkið biður um og krefst af markaðnum og það myndast mikil samkeppni, eða er það 

öfugt? Er markaðurinn almennt að reyna að selja almenningi vörur eða listir sem hann 

er ekki að biðja um? Þegar fjallað var um viðtökufræðina kom fram að listin væri 

ávallt að svala þörf neytandans en O´Sullivan o.fl. (1994) töldu það vera gerviþörf 

sem neytendur hafi áskotnast í gegnum miðla markaðarins. Það þarf eflaust fleira til 

en vettvangsathugun til þess að alhæfa að samkvæmisdans geti talist sem alþýðulist en 

það er áhugavert að túlka þá kenningu og velta henni fyrir sér og þarna var tengingin 

gerð annars vegar um kröfur áhorfenda á listamanninn og hins vegar kröfu á 

áhorfandann um að skilja og upplifa listina. 

 

Fastmótað útlit – Nýtt útlit 

Er það íþróttahliðin af dansinum sem ýtir undir þessa þróun á útlitskröfum í 

samkvæmisdansi? Listdansararnir Hannes Þór, Ásrún Magnúsdóttir, Ásgeir Helgi og 

Katrín Gunnarsdóttir nefndu það líka sem einhvers konar staðlað form sem jafnvel 

kemur í veg fyrir ásýnd hins fagurfræðilega. Elísabet hjá Dansíþróttasambandinu sá 

ástæðuna fyrir glitrandi búningum og brúnkukremi sem hluta af keppninni. 

Búningarnir eru til þess að sjást og vekja athygli á dansgólfinu sem er vel upplýst og 

margir dansarar eru að keppast um athygli dómaranna. Það er því pressan sem fylgir 

því að fanga athygli dómaranna sem hefur eflaust þróað útlit samkvæmisdansarans á 

keppni. Það væri samt sem áður áhugavert að kanna viðbrögð dómara ef danspar 

mætti á keppni í gallabuxum rétt eins og Ásgeir nefndi í viðtalinu. Hugsanlega þarf 
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eitt danspar með kjark til þess að brjóta upp ákveðið staðlað útlitsform. En það getur 

einnig verið að það veiti enga framþróun. Það er jafn líklegt að fólk á danskeppninni 

myndi hrista höfuðið yfir því og teldi dansarana ekki vera taka keppninni alvarlega. 

Það er ómögulegt að segja hvernig þróunin varð á útlitinu en það má draga þá ályktun 

að bylgjur almennra tískustrauma í heiminum hafi einnig mótað útlitið. Eitt er víst að 

búningarnir eru að einhverju leyti mótaðir til þess að þóknast dómurum á keppni. Þá 

koma svo sem aðrar spurningar sem spyrja af hverju það skipti máli? Gæti dómari 

dæmt danspar illa ef honum líkar alls ekki kjóll einhvers eða skyrta? Rétt eins og kom 

fram í niðurstöðum þá er lítið yfirlit á rökfærslum dómara fyrir þeirra dómi. Útlitið 

gæti allt eins haft áhrif á dómgreind dómarans ef matið er að miklu leyti huglægt. Það 

er því algjörlega réttmætt að spyrja eins og Helga Dögg SD gerði: Hvernig á að dæma 

samkvæmisdans á Ólympíuleikunum? Það er greinilegt að þá þyrfti að byggja upp 

nýtt dómaraferli sem stenst kröfur um trúverðugleika. Að einhverju leyti er byrjað að 

breyta dómfærslu til að standast kröfur Ólympíunefndarinnar en eins og viðtölin gefa 

til kynna eru samkvæmisdansarar ekki enn vissir hvort greinin verði einhvern tímann 

á þeim sögulega íþróttavettvangi. Því verður athyglisvert að fylgjast með þessari 

þróun á næstu árum og hvort samkvæmisdansinum tekst að komast þar að og ef svo 

gerist, hverjar verða afleiðingarnar. Einnig er áhugavert að hugsa um áherslur WDC 

að koma menntun um samkvæmisdans fyrir og hvað það raunverulega þýðir. Gæti 

það þýtt að það félag sé að reyna að hugsa kennsluformið á nýjan hátt? Það gæti verið 

að það sé vilji fyrir hendi að draga fram, í menntun samkvæmisdansarans, meira um 

hið listræna og sögulega gildi dansins. Það minnir helst á listnám og gæti gjörbreytt 

hugarfari samkvæmisdansarans. Með tilliti til þess sem Hannes Þór LD sagði um að 

hafa viljað meiri útskýringar og fræði með samkvæmisdansinum á sínum tíma má 

velta því fyrir sér hvort hann hefði haldið lengur áfram í samkvæmisdansi með 

núverandi áherslum WDC. 

 

Að skilgreina listina út frá umgjörð og reynslu 

Allir viðmælendur rannsóknarinnar tóku undir það að umhverfið hefði einhver áhrif á 

hvernig þeir líta á dansinn og upplifa sjálfa sig. Það kom fram að félagslegar aðstæður 

og útlit breyttu viðhorfi viðmælenda til samkvæmisdansins. Engin aðgreining var þar 

á milli samkvæmisdansaranna og listdansaranna en áhrifin voru þó mismunandi. 

Sumir myndu líta á samkvæmisdansinn frekar sem list ef hann færi á svið eða safn en 

aðrir spurðu einnig spurninga í kringum það, eins og hvort dansinn væri endilega 
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frekar list ef hann færi á safn. Það kom í ljós að það væri eflaust meira undir 

einstaklingnum komið að meta sig sem listamann í því umhverfi sem hann er staddur 

í, rétt eins og Dubin (1992) vildi meina með því að umhverfið móti sjálfsmyndina og 

það virki bæði á einstaklinginn sjálfan í breytilegu umhverfi og þann sem horfir á 

þann sem breytir um umhverfi. Katrín Gunnarsdóttir LD minntist einmitt á að henni 

fyndist líklegt að samkvæmisdansari sem nálgaðist dansinn sem íþrótt liti frekar á sig 

sem íþróttamann en að annar sem nálgaðist dansinn meira út frá tilfinningalegri túlkun 

gæti litið á dansinn sem list og sjálfan sig sem listamann. Ásgeir LD nefndi í 

niðurstöðunum að það fari eftir hvort verksins sé ætlað að vera notið af öðrum en 

minnist einnig á að sumir skilgreini sig sem listamenn án þess að aðrir sjái þá sem 

slíka og öfugt. Þ.e.a.s. áhorfandi getur metið einstakling sem listamann sem ekki 

skilgreinir sig sem listamann. Þessi umræða um listamenn og áhorfendur sem 

skapaðist í viðtölunum undirstrika ennfremur að skilgreining á list og listamönnum er 

stórbrotið rannsóknarefni út af fyrir sig. Þá er hægt að nýta sér umfjöllun Alexander 

(2003) um áhorfendafræðin betur og ennfremur gera víðtækari viðtöl við þá sem 

sækja dansviðburði og keppnir. Það má áætla að þeir sem sæki íþróttaviðburði eins og 

samkvæmisdanskeppnir komi jafnvel frá öðruvísi menningarlegu uppeldi en þeir sem 

sækja listaviðburði. Eins og Bordieu (1984) skrifaði um menningarauð sem falinn er í 

samfélagslegri stöðu einstaklings og uppeldi. Það hefur einnig áhrif á viðtöku 

samkvæmisdansins: Er verið að skilja hann eins og samkvæmisdansarinn ætlaði sér að 

hann yrði skilinn? Til þess að skilja list þarf ákveðna menntun og uppeldi sem hefur 

kennt einstaklingi að meta list, sem list. Rannsakandi tók eftir því að almennt voru 

það listdansararnir sem veltu örlítið meira fyrir sér mismunandi hliðum listarinnar. 

Það kemur í sjálfu sér ekki á óvart miðað við það umhverfi sem þeir hafa alast upp við 

í sinni dansiðkun. 

 Ef einstaklingur hefur hlotið uppeldi ríkt af listum og menningu er þá líklegra 

að hann túlki samkvæmisdans sem list? Það sem álykta má út frá viðtölunum er einnig 

það að viðmælendum finnst list vera óskilgreinanlegt hugtak, rétt eins og Adam SD 

spurði: ,,Hvað er list?“ að þá býr að baki heimur fullur af heimspekilegum tilraunum 

til þess að skilgreina það hugtak. Gadamer (1986) er einn af þeim sem reynt hafa að 

fjalla um listina sem skilgreinanlegt hugtak en eins og kemur fram í fræðikaflanum 

eru margir sem telja sig hafa sannað það að listin sé óskilgreinanleg og verði það 

áfram. Hannes Þór og Katrín Gunnarsdóttir LD voru sammála um að það væri í 

huganum á einstaklingi að vera listamaður og að skilgreina sig sem slíkan og þar er 
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einmitt hægt að tengja við kenningu Burgoyne (1990) um að listamaður skilgreini 

sjálfan sig óháð tengingu við félag eða stofnun. Katrín Gunnarsdóttir nefndi einnig að 

píanóleikari sem spilaði einn heima á píanóið sitt væri ekki endilega minni listamaður 

þó enginn væri að horfa eða hlusta á hann. Þá má hugsa til tónlistarmyndbandsins 

með Of Monsters and Men sem minnst var á fræðikaflanum. Dansararnir dönsuðu án 

búnings og án áhorfenda heima hjá sér. Gætu þeir verið skilgreindir sem listamenn 

samkvæmt þeirri birtingarmynd? Það bendir ekkert til þess að dansararnir séu að 

keppa og tjáning dansins gefur til kynna einhverjar djúpar tilfinningar. Tungumálið er 

jafnvel það sem flækist fyrir í þessari umræðu rétt eins og Katrín kom inn á. Það gæti 

legið í þeim grundvallarmun að orðið dans felur ekki í sér orðið list eins og myndlist, 

tónlist og leiklist. Er það að vera dansari endilega skilgreint sem það að vera 

listamaður eða eru dansarar ,,bara“ dansarar? Væri viðhorf almennt til dansara af 

öllum toga öðruvísi ef orðið list væri ávallt aftan við orðið dans? Þetta er þá orðin 

umræða sem fer þvert yfir ýmis fræðasvið og þarfnast mikils samstarfs ólíkra 

rannsakenda.  Þó að niðurstöðurnar hér sýni að það sé hægt að tengja kenningar 

listarinnar við samkvæmisdans þá spyrja viðmælendur sig líka hvað sé list. Er 

óhjákvæmilegt að framkvæma rannsókn á því hvað sé list áður en hægt er að alhæfa 

um að samkvæmisdans sé list? Það er einmitt það sem býr til vandann við 

rannsóknarspurninguna og gerir hana á sama tíma áhugaverða. 

 

Faguríþróttin samkvæmisdans 

David Best (1980) átti gott innskot í fræðikaflanum um faguríþróttir og markamiðaðar 

íþróttir. Að hans mati eru faguríþróttir ekki listform þar sem þær eru fastmótaðar. 

Adam SD tjáði sína skoðun sem svo að samkvæmisdans væri víst list, en væri byggð 

á samkeppnisgrundvelli og varpaði skoðun sinni fram sem neikvæðri staðreynd sem 

væri því miður sönn. Er það einmitt þess vegna sem Best vill meina að faguríþróttir 

séu ekki listir? Þá má nálgast kenningar Best út frá öðrum niðurstöðum því Birgitte 

Heide LD var sú sem benti á að óháð því að samkvæmisdans væri á sviði lista þá væri 

formið samt sem áður staðlað að mörgu leyti. Það gerir að verkum að engin nýsköpun 

á sér stað. David Best (1980) svaraði því að faguríþróttir væru ekki listir og með tilliti 

til ofangreindrar athugasemdar Birgitte gæti rannsakandi tekið undir svar Best. Því 

samkvæmisdansinn leyfir ekki þessa ígrunduðu spurningar um tilveruna eins og Best 

nefndi að listin geri. Samkvæmisdansinn er bundinn þeim tíu dönsum sem almennt 

eru kenndir og skilgreindir sem samkvæmisdansar. Það er hægt að útfæra spor á 
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ýmsan máta og viss sköpun á sér því stað af hálfu dansarans. Faguríþróttir hafa alltaf 

ákveðið form sem vissulega er fagurfræðilegt og hefur svigrúm fyrir sköpun en eins 

og Best skrifaði þá er það þessi grundvallarhugmynd um að listin sé endalaust í 

spurningaferli um eigin tilveru. Jafnframt lætur Ásgeir LD þá skoðun sína í ljós að 

umgjörð samkvæmisdansins sé fastmótuð en veltir fyrir sér hvort það megi brjóta það 

mynstur upp til þess að draga aðra sýn fram. Ávallt er verið að reyna draga fram 

lausnir til þess að samkvæmisdansinn sé birtur í nýju listrænna ljósi. Kannski mætti 

draga þá ályktun að hlutirnir væru auðveldari ef enginn myndi velta þessu fyrir sér og 

sætta sig við að um leið og einhver listgrein fer inn á samkeppnismarkað þá sé hún 

flokkuð sem íþrótt? Við það spretta þó fram allskyns vandamál því eins og hefur 

komið fram er einnig samkeppni í listum og keppt í listum. Keppnin ein og sér er ekki 

það sem aðgreinir íþróttir og listir, því ekki er almennt talið að ballett sé íþrótt þó 

keppt sé í ballett. Helga Dögg SD kom fram með þá hugmynd að samkvæmisdans 

væri íþrótt en hefði fagurfræðilegt gildi sem væri ekki síður jafn mikilvægt fyrir 

dansinn og þess vegna sé þetta öðruvísi íþrótt. Þar hefur faguríþróttin komið sér vel 

fyrir sem gott lýsandi orð fyrir samkvæmisdansinn. Það er þó enn hægt að deila um 

hvort hann sé form faguríþróttar innan íþróttaheima eða hvort samkvæmisdans sé 

form faguríþróttar innan listheima. 

 

  Samkvæmisdans í listkerfinu 

Það er ávallt hægt að sjá samkvæmisdans með augum Dantos (1964) eða Beckers 

(1984) sem grein innan listheima. Það voru þeir sem sáu listheiminn sem 

samanstendur af ótal aðilum sem koma saman til þess að skapa list. Það er einungis 

hægt ef það er almennt samþykkt að dansinn sjálfur sé list, því í raun er hægt að setja 

hvaða dæmi sem er upp samkvæmt þeirra listheimum. Það eru hliðverðir, 

aðstoðarmenn, gagnrýnendur og stuðningsaðilar í mismunandi samhengi í 

samfélaginu. Enginn viðmælendanna tók sérstaklega fram að samkvæmisdans gæti 

verið list vegna kerfis sem virkar eins og listkerfi heldur var meira rætt um 

einstaklinginn. Þá er þetta enn og aftur einungis spurningin um huglægt mat 

áhorfandans og listamannsins sjálfs, það sem býr innra með honum. Ásrún 

Magnúsdóttir LD vildi meina að allur dans væri listform og svo væri það spurning um 

í hvaða átt formið væri tekið. Þá getur verið að samkvæmisdansinn sé hluti af 

dansflórunni allri sem er list en hefur verið tekinn áfram í það félagslega form sem 

tilheyrir íþróttum. Rétt eins og Jennifer Homans (2010) fjallar um þegar hún rekur 
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sögu balletts þá lítur hún á allan dans sem list og gerir ekki greinarmun á ólíkum dansi 

í grunninn sem listformi. Á sama tíma mætti aftur velta því fyrir sér hvort allur dans 

sé íþrótt. Max SD nefndi að ballett væri sennilega ein erfiðasta íþróttagreinin sem til 

er en á sama tíma væri ballett óumdeilanlega list. Eins með tilliti til þess sem Birgitte 

Heide LD uppgötvaði um dansinn seint á sínum ferli hvernig dansinn væri form 

líkamsræktar væri hægt að álykta það að allur dans sé íþrótt. Nanna Árnadóttir (2015) 

skrifaði í grein sinni á Vísi, sem fjallað var um í fræðikaflanum, að krafan um þol og 

líkamsstyrk dansara bjóði einnig upp á það að velta dansi fyrir sér sem íþrótt. Í næsta 

kafla er farið dýpra í að túlka og meta þessar vangaveltur. 

5.1.1 Uppgötvun hingað til og tilgátur  

Það sem niðurstöðurnar sýna er staðfesting á því að samkvæmisdansarar geta upplifað 

sig sem listamenn og geta séð dansinn eins og hann var í grunninn, sem leið til 

persónulegrar tjáningar. Viðmælendur þessarar rannsóknar eru almennt á því að 

samkvæmisdans geti verið list og fari það eftir skilgreiningu dansarans sjálfs, að 

skilgreina sig sem listamann og umhverfi. Ef allur dans er list eins og nefnt var hér að 

framan þá væri hægt að endurskoða hvernig samkvæmisdans blandar sér í dansinn 

sem er ein heild innan listheima. Það er hægt að sýna sjónrænt á auðveldan máta með 

útskýringarmynd eins og þessari: 

 

 
Mynd 2  Myndin sýnir hvernig samkvæmisdans er hluti af listforminu dans en teygir sitt form inn á svið 
íþrótta.Væri hægt að mynda mengi sem byrjaði á íþróttum efst? 
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Myndin sýnir ekki tæmandi lista yfir öll listform sem til eru heldur er myndin gerð 

einungis til þess að auðvelda lesanda að sjá hugmyndina um dans sem eina starfsheild 

innan lista. Niðurstöðurnar benda hins vegar einnig til þess sem rannsakandi óttaðist 

eða öllu heldur átti von á að kæmi í ljós en það er spurningin um hvað skilgreinir list 

og listamann? Ótti er eflaust sterkt orð en ástæðan er sú að fyrri félagsfræðilegar 

rannsóknir gefa til kynna að hægt sé að framkvæma endalausar rannsóknir á því 

viðfangsefni. Í fræðikafla þessarar rannsóknar var skimað yfir fjölbreyttar kenningar 

um listir og skilgreiningu þeirra en margt er enn eftir óskoðað í þeim málefnum. 

Dansararnir sem tóku þátt í þessari rannsókn voru þó mjög virkir í að velta fyrir sér 

þessari spurningu eflaust vegna þess að þeir sjá að samkvæmisdansinn er alveg eins 

og allur dans inn við beinið; list. Samkvæmisdans hefur lent í öðru félagshólfi en 

ballett og annar listdans. Það opnuðust þó dyr á milli listdans og samkvæmisdansa. Sú 

fyrsta fræðilega tilgáta sem hér birtist út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar er: 

 
Samkvæmisdansar eru dansar sem eru hluti af listforminu dans. Dans á sér marga anga en 

samkvæmisdansar eru félagslegir og eiga rætur að rekja til hirðdansanna á miðöldum rétt eins 

og ballett. Sem félagslegt listform hefur samkvæmisdans þróast út í samkeppni á milli 

danspara. Danspör eru borin saman á sameiginlegum keppnisvettvangi samkvæmt 

tæknilegum atriðum, fótaburði, tjáningu og getu. Vegna þessa eru samkvæmisdansar 

íþróttaform á sama tíma og þeir eru listform. Þeirra fagurfræðilega gildi gerir það þó að 

verkum að þeir geta flokkast til faguríþrótta sem ekki einungis eru markamiðaðar heldur 

fagurmiðaðar. Hvernig unnið er til verðlauna skiptir máli og segir til um gæði dansarans. Það 

er ekki auðséð fyrir alla áhorfendur hvaða danspar vinnur keppni ólíkt fótbolta þar sem eitt 

lið vinnur og annað tapar, og allir vita af hverju. Matið á dansinum getur verið huglægt. 

Samkvæmisdans og listdans geta því fundið margt sameiginlegt hvor með öðrum þar sem 

þeir snúast báðir í grunninn um það sama; að tjá með líkamanum og teygja og slaka á 

vöðvum til skiptis. Það er þeirra umgjörð sem er ólík og skilur þá að í félagslegum skilningi 

og hvernig áhorfendur njóta dansins. Í þessari rannsókn var þó komið á samtali sem 

huganlega er byrjun á að endurskilgreina samkvæmisdans og jafnvel aðrar faguríþróttir. 

 

Það sem er áhugavert við tilgátuna að ofan er að um leið og samkvæmisdansinn er 

rakinn niður frá listformi, sem svo endar sem íþrótt, þá á sama máta kviknar sú 

hugmynd að það er einnig hægt að rekja dansinn sem hluta af íþróttaheiminum sem 

svo teygir form sitt að listheimum. Það gæti svo sem átt við allan dans og ekki 

einungis samkvæmisdans. Því eins og kom fram þá búa listdansarar einnig yfir 

miklum líkamsburðum og hreysti sem tengist að miklu leyti hugmyndinni um íþróttir. 
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Eins kom í ljós að listdans er farinn að sækja innblástur til íþróttanna. Þá er það 

hugsanlega spurningin um að skilgreina muninn á líkamsrækt og íþrótt. 

Sem endurskoðun á verkefninu þá er ljóst að stór og mikil rannsókn á 

skilgreiningu listar er nauðsynleg. Í rauninni er frekari rannsókn á skilgreiningu 

íþrótta og faguríþrótta einnig nauðsynleg því eins og þessi rannsókn gefur til kynna þá 

eru margir eiginleikar sem eiga við bæði listir og íþróttir. Það er sérstaklega 

gjörningalist (e. performance art) sem rannsakandi veltir fyrir sér að eigi samleið með 

hugmyndinni um líkamsrækt og íþróttir, þar sem líkaminn er notaður til þess að túlka. 

Það er einhver glufa þarna á milli lista og faguríþrótta sem er verðugt að skoða nánar. 

Niðurstöður þessa verkefnis eru einungis áreiðanlegar og eiga sér fullkomna stoð út 

frá þeim viðmælendum sem rætt var við í verkefninu og út frá þeim fræðilegu 

heimildum sem notaðar voru. Það er því siðferðileg skylda rannsakanda að taka fram 

að þessar ályktanir eru með engu móti alhæfingar eða sannleikur. Eins og minnst var á 

í kaflanum um viðtökufræðin þá væri fullkomlega eðlileg framvinda verkefnisins að 

gera úrtak á áhorfendum sem fara á danskeppnir og þeim sem fara á danssýningar og 

víkka þannig niðurstöðurnar. 

 Þetta verkefni í heild sinni er stórt þegar betur er á litið. Þó að afmörkunin sé 

innan ramma samkvæmisdansins þá er spurt afar stórra spurninga þar sem glímt er við 

flóknar fræðilegar kenningar. Þar sem þetta er nýleg þróun reyndist erfitt að finna 

gögn sem hafa rannsakað málefnið um samkvæmisdansa en hugsanlega er hér 

skapaður vettvangur fyrir að safna frumheimildum og skapa fyrstu fræðilegu gögnin 

sem rekja þessa stefnuþróun.  

5.2 FYRIR HVERN OG HVERT SVO? 

Fræðilegt framlag þessa verkefnis og rannsóknar er að varpa nýju ljósi á 

samkvæmisdans. Hér er hann tengdur við fræðilegar hugmyndir og sögu dansins og 

ennfremur skoðaður sem listform. Það verður þó að taka fram að hér hefur aðeins 

verið kroppað undir yfirborðið og skoðað álit fárra þátttakenda. Því skal því tekið 

varlega að túlka niðurstöðurnar sem svo að samkvæmisdans hafi endanlega verið 

skilgreindur sem bæði list og faguríþrótt án nokkurs vafa. Hins vegar, vegna 

niðurstaðna sem birtust hér, er fullgild ástæða til þess að horfa fram á við og sjá að 

ekkert er endanlegt í skilgreiningu sinni. Með breyttum félagslegum aðstæðum, 

tæknilegri þróun á bæði listdansi og samkvæmisdansi er með öllu óljóst hvort einhver 

frekari samruni á milli samkvæmisdans og annarra dansstíla geti átt sér stað. Hins 

vegar gefa niðurstöðurnar til kynna að fólk virðist opið fyrir að sjá út fyrir staðlaða 
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umhverfið og spyrja sig spurninga sem það hefur hugsanlega ekki gert áður. Það er 

greinilegt að viðmælendurnir voru ekki endilega á því að samkvæmisdans væri 

einungis íþrótt því listin og sköpunin býr innra með dansinum þó svo að hann sé 

stundaður í íþróttaheimi. 

 Eins og rannsóknin lítur út núna er hún gagnleg þeim sem stunda 

samkvæmisdans, listdans eða íþróttir af einhverju tagi því hér hefur myndast umræða 

sem styðst við sögulegan bakgrunn dansins og veltir fyrir sér listinni á huglægan 

máta. Því geta lesendur innan þeirra hópa sem nefndir eru að ofan jafnvel fundið gagn 

í umfjölluninni og ef til vill speglað sig í henni. Það virðist vera áhugi á að 

endurskoða samkvæmisdansinn, og hvernig litið er á hann, hjá þeim sem rætt var við í 

rannsókninni. Mikilvæg spurning sem vaknar þá er: Af hverju? Ályktun rannsakanda 

er sú að fólk innan samkvæmisdansins vilji ekki standa í stríði, það vill ekki þurfa að 

berjast fyrir því að vera metið sem skapandi listrænir einstaklingar, né berjast fyrir því 

að vera tekið alvarlega á sviði íþrótta. Það vill bara þróa sitt form og dansa og verða 

betra í sinni iðkun. 

 Þessi rannsókn varpar einnig ljósi á mögulegar breytingar á kennsluháttum 
samkvæmisdansins og er það kimi sem getur gagnast danskennurum og ekki síður 
aðilum innan mennta- og menningarmálaráðuneytisins. Hægt er að túlka 
niðurstöðurnar sem svo að hér hafi skapast tækifæri á að ræða ýmsa möguleika um 
þróun samkvæmisdans á lista- og menningarsviði. Samkvæmisdans sem metinn er til 
eininga á framhaldsskólastigi er ef til vill vinkill sem margir danskennarar hafa íhugað 
og er að koma fram núna vegna stefnumálanna. Þetta er ályktun rannsakandans og 
þarf ekki að endurspegla raunveruleikann. Það má hins vegar velta því fyrir sér hvort 
framvinda þessa verkefnis og rannsóknar sé sú að halda áfram að skilgreina listina og 
hvort samkvæmisdans komist frekar inn á listasviðið með breyttum kennsluháttum og 
sem listgrein sem metin er til stúdentsprófs. Athugasemdir Ásgeirs Helga í 
niðurstöðum um að opna fleiri dyr og kanna fleiri möguleika fyrir samkvæmisdansinn 
voru áhugaverðar. Til þess að það gerist þarf hugsanlega allt dansskólakerfið að 
breytast. Hugmynd rannsakanda væri að skóli eða vettvangur yrði stofnaður þar sem 
allur dans yrði iðkaður undir sama þaki. Þar væru samkvæmisdansarar stöðugt í 
nánum samskiptum við ballettdansara og annarskonar listdansara. Það myndi líklega 
breyta viðhorfi dansaranna allra að vera í svo fjölbreyttu umhverfi en það væri 
áhugavert að skoða þann möguleika. Eins er áhugavert að skoða hverjar afleiðingarnar 
verða af auknum samskiptum á milli samkvæmisdansara og listdansara með það í 
huga hvort það ýtti samkvæmisdönsurunum frekar í áttina að því að starfa við að 
koma fram. Eins nefndu tveir viðmælendur hinn mikilvæga vettvang Listhópa Hins 
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Hússins sem brúaði bilið á milli dansins sem áhugamáls yfir í atvinnumennsku. Að 
starfa við dansinn og koma fram án þess að það sé keppni væri kannski frekari 
möguleiki ef viðkomandi væri meira í kringum dansara sem ekki hugsuðu 
keppnismiðað. Samkvæmisdansari í dag sér kannski ekki fyrir sér að sækja um að 
vera dansari í listhópi á launum því hans umhverfi er ekki endilega að beina honum í 
þá átt. Hins vegar kom fram bæði í fræðikaflanum og í niðurstöðum að 
afþreyingarþættir eins og Dancing with the Stars hafa jákvæð áhrif á 
samkvæmisdansa, allavega hvað varðar þátttöku. Þá er spurning hvort slíkir þættir og 
þróun þeirra ýti undir það að samkvæmisdansarar setji sér þau markmið að verða 
sjónvarpsstjörnur frekar en að verða heimsmeistarar eða atvinnulistamenn. Hvort það 
sé jákvæð þróun og breyting er svo annað mál. 

Önnur hugmynd rannsakanda er að halda málstofu í Reykjavík fyrir alla 
dansara, kennara, íþróttafólk, þjálfara, listunnendur og aðra áhugasama um samhengi 
lista og faguríþrótta. Á málstofunni yrði þá rætt um skilgreiningu lista í samfélaginu, 
gildi þeirra og þýðingu. Einnig yrði þar rætt um ákveðin íþróttaform sem eru 
fagurfræðileg í eðli sínu og hvernig þau eru skilgreind öðruvísi og af hverju. Á slíkum 
vettvangi gæfist tækifæri fyrir dansara af öllu tagi og aðra íþróttamenn og listamenn 
að tjá sig og spyrja spurninga. Ef áhugi er fyrir hendi er slíkur viðburður sannarlega 
eitthvað sem rannsakandi myndi vilja skipuleggja jafnvel í samvinnu við einhverja af 
viðmælendum þessarar rannsóknar.  Annar áhugaverður vinkill sem hægt er að velta 
fyrir sér að lokum, er: Af hverju er verið að leitast við að skilgreina samkvæmisdans 
sem list eða íþrótt? Fær samkvæmisdansinn aukið virði og gildi með því að vera 
skilgreindur af samfélaginu sem listform frekar en sem íþrótt? Eða er það öfugt? Ber 
fólk meiri virðingu fyrir afreksmönnum íþrótta eða listamönnum? Ástæðan gæti 
einnig verið sú að með því að halda öllum hugmyndum um skilgreiningar opnum í 
samfélaginu skapist fleiri tækifæri fyrir einstaklinginn til að tjá sig og kanna sínar 
lífsvíddir. Það er ákveðin hughreysting fyrir rannsakandann að þessi rannsókn skuli 
vinda upp á sig og bæta við sig ógrynni af möguleikum til þess að þróa 
rannsóknarspurningarnar upp á nýtt og velta fyrir sér möguleikum á notkun 
rannsóknarinnar. Áhugaverð rannsókn eða grein spyr lesandann og krefst þess að 
hann hugsi sig tvisvar um, efist og gagnrýni það sem fyrir augu ber. Með nýjum 
spurningum verður til fræðileg og samfélagsleg þróun. Á síðustu blaðsíðum þessarar 
rannsóknar gerir rannsakandi grein fyrir sinni reynslu við gerð verkefnisins og skilur 
lesanda eftir með nýjar spurningar til að velta fyrir sér. 
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6 Lokaorð frá rannsakanda 
Að lokum vill rannsakandi koma sinni reynslu, sem varð úr þessari rannsókn, til 

lesanda. Því eins og fram kom þá hvarf rannsakandi aftur í heim dansins eftir langt hlé 

og gat íhugað vel svör viðmælenda og velt fyrir sér fræðunum og möguleikum út frá 

sinni upplifun. Þess vegna endar rannsóknin eða öllu heldur ritgerðin á texta sem 

skrifaður er í öðru formi  en hefur verið notað hingað til eða í 1. persónu. Með þökk 

fyrir lesturinn og athyglina: 

 

Þessi ritgerð var lærdómsferli. Það var ekki einungis lærdómsferli í þeim skilningi að 

fræðileg uppgötvun átti sér stað heldur andleg og líkamleg sjálfsuppgötvun. Ég kem 

ekki frá heimi bóklegrar akademíu og var afar efins varðandi mitt eigið ágæti í 

bóklegu námi. Það að ljúka ritgerð af þessari stærðargráðu er í sjálfu sér þrekvirki 

fyrir mér. Það er kennurum á Bifröst að þakka það sjálfstraust sem ég hef öðlast í 

náminu. Vegna þessa verkefnis hef ég byrjað að dansa að nýju. Ég hef afritað gömul 

myndbönd af mér litlum sex ára dreng að keppa með vatnsgreitt hár og slaufu. Í 

gegnum verkefnið hef ég endurheimt hluta af sjálfum mér sem var einhverra hluta 

vegna gleymdur. List minninganna, sem fjallað var um í fræðikaflanum, situr eftir í 

huga mér. Dansinn er þannig fyrir mér að ef hann á við þig þá fer hann inn í þig. Hann 

er rétt eins og Jennifer Homans (2010) skrifaði um ballettinn að eilífu byggður inn í 

vöðvana. En ekki einungis þar samt fyrir mér, heldur jafnframt í sálina. Hann er fyrir 

mér draumur í raunveruleikanum, önnur vídd í hversdagsleikanum. Ég er því afar 

þakklátur að hafa fengið tækifæri á að skoða dansinn betur í öðru ljósi og uppgötvað 

sjálfan mig sem dansara upp á nýtt. Það var áhugavert að uppgötva meira um sögu 

samkvæmisdansins og sjá dans í samhengi með listum og íþróttum. Vangavelturnar 

um samkvæmisdans sem list eða íþrótt byrjuðu eftir námskeið í menningar-

stjórnunarnáminu um listir og samfélag. Þar var mikið fjallað um hvernig listir 

endurspegla samfélagið og einstaklingana. Samkvæmt mínum skilningi, eftir þessa 

rannsókn, er engin ein leið til þess að skilgreina list. Ég trúi því að hver og einn 

einstaklingur verði að meta það innra með sér og styð því fullkomlega rétt 

einstaklingsins að skilgreina sjálfan sig sem listamann, óháð því að falla undir sérstakt 

listkerfi.  Það ríkir ákveðið samspil á milli þess að skilgreina sjálfan sig og að vera 

skilgreindur af samfélaginu og það samspil er erfitt að leiða framhjá sér. Að því 

leytinu til gat ég tengt mig við flest svör viðmælenda minna um að það fari eftir því 

hvernig nálgast er dansinn og á hvaða vettvangi í félagslegum skilningi. Það rifjaðist 
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upp fyrir mér á fyrstu dansæfingunni minni með dansfélaga mínum, henni Ástu 

Bjarnadóttur, að ástæða mín fyrir að hætta að dansa var vegna keppninnar. Að æfa 

einn í sal óþvingaður og án pressunnar sem fylgir keppnum gerði mér kleift að hverfa 

einungis inn í dansinn og inn í sjálfan mig. Hvort sem það skilgreini mig sem 

listamann af hinu almenna samfélagi er ég ekki viss um. Hver er það sem ákveður 

listræna vægi þess sem aðrir taka sér fyrir hendur? Þetta er fyrir mér eins og 

trúarbrögð, eitthvað heilagt og ætti þess vegna að vera haldið innra með manni 

sjálfum að vera listamaður án nokkurrar útskýringar. Það er því minn sannleikur og 

leyndarmál hvort ég hafi í gegnum ferlið uppgötvað sjálfan mig upp á nýtt sem 

listamann eða ekki. Það er vangaveltan sem ég vil skilja lesandann eftir með til þess 

að meta. Hvað er það í raun og veru sem gerir listamann að listamanni? Í rannsókninni 

eru nefnilega tveir punktar sem voru hvað mest áberandi. Það er að það getur enginn 

tekið réttinn af einstaklingi til að skilgreina sig sem listamann en svo er það 

spurningin um að sannfæra restina af heiminum, eða samfélagið, og fá það til að skilja 

það sama. Í upphafi þessa skjals var tilvitnun eftir Edgar Degas sem segir að list snúist 

ekki um það sem þú sérð heldur það sem þú lætur aðra sjá. Það er hægt að sjá þessa 

tilvitnun í öðru ljósi núna og maður gæti spurt sig; hvort er gildari sannleikur? Það 

sem mín augu sjá og upplifa eða það sem samfélagið sér og skilur? Að lokum vona ég 

að ritgerðin gagnist þeim sem hana lásu og ef ekki þá vona ég hið minnsta að hún sé 

áhugaverð og hafi jafnvel kitlað danstærnar örlítið. 
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VIÐAUKAR 
 

VIÐAUKI 1 – SPURNINGAVIÐMIÐ FYRIR VIÐTÖLIN 

 

Spurningarammi fyrir opin viðtöl við einstaklinga 
 

Einstaklingar: Ásgeir Helgi Magnússon, Adam og Karen Reeve, Elísabet 
Bjarnadóttir, Hannes Þór Egilsson, Katrín Gunnars, Ásrún Magnúsdóttir, 
Sigurður Már Atlason, Helga Dögg Helgadóttir, Maxim Petrov, Birgitte 
Heide 
 
 
Listdans 
 
Hvað segirðu gott? (Viltu skrifa undir fyrir mig samþykki á viðtalinu sem gerir 
grein fyrir að ég fái að nota það sem kemur hér fram fyrir þetta 
rannsóknarverkefni) 
 
Hver er þinn bakgrunnur, hvað leiddi þig í dansinn?  
(opinn fyrir nýjar óvæntar spurningar hér) 
 
Hvernig þróaðist dansinn frá að vera áhugamál og í að vera starf? 
 
Hver er þinn process í dansæfingunni, hver er hugsunarhátturinn fyrir góða 
æfingu? (Hvernig undirbýrð þú þig? Ertu með hugann við sýninguna?) 
 
Hvað er markmiðið þitt með dansinum? 
 
Hvert er þitt viðhorf til samkvæmisdans? 
 
Geturðu lýst mun á milli dansara í samkvæmisdansi og sjálfum þér eða dansara í 
listdansflokki? 
 
Hver er sjálfsmynd þín á æfingum í stúdíói vs. á sviði? 
 
Hvernig gæti frekari samruni milli samkvæmisdans og listheima átt sér stað? 
(er einhver þörf á að reyna skilgreina samkvæmisdans frekar sem list?) 
 
Myndir þú telja sjálfa(n) þig sem listamann? 
 
Hvað skilgreinir þig sem listamann eða hvað skilgreinir listamann að þínu mati? 
 
Að lokum..er samkvæmisdans list eða íþrótt að þínu mati? 
 
Lokaorð? 
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Samkvæmisdans 
 
Þú/þið kannski getur byrjað á að segja mér aðeins frá þér og hvernig þú leiddist 
út í dansinn?  
(Framfylgja öllum spurningum sem gætu sprottið út frá bakgrunnsupplýsingum, 
hlusta og taka eftir, því hér gætu sprottið upp óvæntar spurningar) 
 
Nú er allur dans skapandi í grunninn, hvað gerir samkvæmisdansinn að keppni? 
 
Nú er mikil stefnumótun í samkvæmisdansheiminum og ekki allir á sama máli og 
mér skilst það séu tvær ólíkar stefnur í gangi sem stafar af tveimur 
danssamböndum með ólíkar áherslur WDC vs. WDSF. Getur þú rætt þetta?  
 
Hvernig líturðu á sjálfa(n) þig þegar þú dansar? Hvernig er sjálfsmyndin sem þú 
hefur? 
 
Myndirðu segja að þú hefðir öðruvísi sjálfsmynd á keppnisgólfinu miðað við á 
æfingagólfinu? Þá hvernig? 
 
Hvernig hefur umhverfið/umgjörðin áhrif á það hvernig þú upplifir sjálfa(n) þig? 
 
Hvernig myndirðu lýsa hvatanum til þess að halda áfram að dansa eða sem fékk 
þig til þess að halda áfram að dansa? (keppnisárangurstengt eða meira 
upplifunin á dansinum sjálfum) 
 
Hvernig sérðu  framíðina fyrir þér varðandi samkvæmisdansinn? 
 
Að lokum gætir þú lýst sjálfri/sjálfum þér sem listamanni? 
 
Hvað skilgreinir þig sem listamann? 
 
Eitthvað að lokum? 
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VIÐAUKI 2 – UPPLÝSINGABRÉF  

 
 

Háskólinn á Bifröst – Bifröst University Iceland. Samþykkisblað 
viðmælanda í viðtali  
 
Vinnuheiti verkefnis: Samkvæmisdans: List eða íþrótt? Rannsókn á 
sjálfsviðhorfum í dansi byggð á eigindlegum aðferðum. Framtak til umræðunnar 
um hvað skilgreinir listamanninn. 
 
Um verkefnið: Þetta verkefni er unnið af Friðriki Agna Árnasyni og er ritgerð á 
meistarastigi við Háskólann á Bifröst. Verkefnið er unnið undir leiðsögn Ásgerðar 
G. Gunnarsdóttur aðjúnkts við Listaháskóla Íslands. Aðalmarkmið Friðriks er að 
velta fyrir sér og fræðast um hvað skilgreinir samkvæmisdans/ dansara frá 
öðrum dönsurum með því að annars vegar taka viðtöl við einstaklinga innan 
listdans og hins vegar samkvæmisdans. Núverandi stefnumál innan 
samkvæmisdansíþróttarinnar verða kannaðar þar sem ríkir ákveðinn klofningur 
á milli tveggja félaga og ólík álitamál um hlutverk og stefnu samkvæmisdans. Er 
greinin listgrein eða íþróttagrein? Í hverju felst munurinn? Einnig verða gerð skil 
á fræðilegum kenningum um listræn gildi til þess að skoða betur hvað list sé og 
að sama skapi hvað séu íþróttir. Lokamarkmið rannsóknarinnar og Friðriks er að 
kanna möguleikana á frekari samruna á milli listheima og samkvæmisdansins 
(og hugsanlega annarra faguríþróttagreina). 
 
Friðrik vill ábyrgjast að hann hafi þitt fyllsta samþykki fyrir notkun á þeim 
upplýsingum og skoðunum sem fram koma í þessum samræðum.  Viljir þú ei vera 
nafngreind/ur biður rannsakandi þig vinsamlegast að merkja við þann kost hér 
að neðan. Rannsakandi vill taka það ítarlega fram að allar upplýsingar verða 
einungis notaðar innan þessa verkefnis og ábyrgist það að þær berist ekki til 
þriðja aðila nema með lagalegu samþykki rannsakanda og þátttakenda. 
 
Ég vil ei vera nafngreindur í þessu verkefni: 
 
 
Krefjist þú frekari upplýsinga vinsamlegast hafðu samband við Friðrik í gegnum 
netfangið fridrika15@bifrost.is eða í síma 865-1357. 
 
Samþykki: Hér með samþykki ég og veiti Friðriki Agna Árnasyni fullt leyfi til að 
vitna í útkomu þessa viðtals/samræðna í meistararaverkefni sínu: 
Samkvæmisdans: List eða íþrótt? 
 
Nafn viðmælanda: 
Undirskrift viðmælanda: 
Sími/netfang viðmælanda: 
Dagsetning: 
 
Undirskrift rannsakanda: 

mailto:fridrika15@bifrost.is
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