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Inngangur 
 

Hver er ímynd dansara í augum almennings?  Hver er birtingamynd dansara ín 

fjölmiðlum n.t.t. blöðum og hver eru tengslin þar á milli? 

Ef við skoðum aðeins sögu dansins hér á Íslandi þá var FÍLD (Félag Íslenskra 

Listdansara) stofnað árið 1947 í þeim tilgangi að vinna að viðgangi ballettlistarinnar og 

svo að með tímanum yrði til flokkur atvinnudansara.  Árið 1952 var Listdansskóli 

Þjóðleikhússins stofnaður.  Erik Bidsted Danskur dansari og danshöfundur var ráðinn 

listdansstjóri Þjóðleikhússins og því fylgdi  yfirumsjón með listdansskóla 

Þjóðleikhússins.  Íslenski dansflokkurinn var svo stofnaður árið 1973 og árið 1977 var 

fyrsti skólastjóri lisdansskólans Ingibjörg Björnsdóttir ráðin.  Á þessum árum var stjórn 

skólans í höndum Þjóðleikhússtjóra.  Ingibjörg gegndi stöðu skólastjóra listdansskólans 

í 20 ár eða-, fram til ársins 1997.  Þegar þeim áfanga var náð að dansflokkur var 

myndaður og nám sem var atvinnumiðað í listdansskólanum, var stórum draumum 

FÍLD náð.  Árið 1990 flutti svo dansflokkurinn og listdansskólinn úr Þjóðleikhúsinu og 

urðu að sjálfstæðri einingu.  Við það breyttist nafn listdansskólans í Listdansskóli 

Íslands.  Íslenski Dansflokkurinn og Listdansskólinn unnu saman þar til 1997 þegar 

Íslenski Dansflokkurinn fluttist í Borgarleikhúsið og þetta urðu tvær aðskildar stofnanir.  

Katrín Hall tók við af Maríu Gísladóttir sem listrænn stjórnandi Íslenska Dansflokksins 

á þessu ári og breytti stefnu flokksins í átt að nútímadansi. Mikið hefur gerst í heimi 

dansins hér á landi frá 1997.  Örn Guðmundsson tók við Listdansskóla Íslands og 

skólinn kom á stofn framhaldsskólastigi í bæði klassískum listdansi og nútímadansi í 

samvinnu við menntamálaráðuneytið.  Árið 2007 höfðu tveir aðrir dansskólar, Klassíski 

Listdansskólinn og Danslistaskóli JSB bæst í hópinn og starfa eftir nýrri námskrá fyrir 

framhaldsskólastig .  Nú vinna enn fleiri skólar eftir námsskrá fyrir grunnskólastig.  

Dansdeild LHÍ var stofnuð 2004 undir stjórn Karenar Maríu Jónsdóttur og var mikið 

framfaraskref fyrir  menntun dansara hér á landi.  Í fyrstu var boðið upp á diplómanám 

en árið 2007 var námið lengt og hljóta dansarar að lokum námstitilinn, Artium 

Baccalaureus (BA).  Þetta nýja fyrirkomulag eykur líkur á að dansarar mennti sig á 

Íslandi frekar en að leita nær eingöngu erlendis eftir listdansmenntun. Vonandi mun 
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þetta hafa jákvæð áhrif á þróun listdans og auka á þá grósku sem hefur verið í danslífi á 

Íslandi að undanförnu.  Vonandi heldur þessi þróun áfram og danslistin nær að vaxa og 

dafna á komandi árum.                 

Almennt í blöðum og tímaritum er algengast að á myndum sem fylgja greinunum, sitji 

fólk eða standi og brosi framan í myndavélina.  Er þetta þá hin almenna staðalímynd 

sem við höfum af hinum venjulega borgara?  Auðvitað eru allskyns myndir af fólki en 

lang-algengast er að á myndum sem birtar eru með viðtölum, að fólk sitji eða standi og 

horfi í myndavélina, en þegar kemur að dönsurum er oft annað uppi á teningnum.           

Í viðtölum við dansara er algengt að ljósmyndarinn vilji að dansarinn „bregði á leik“ og 

geri eitthvað sniðugt dansspor eða stellingu.  Persónulega hef ég alloft upplifað þessa 

beiðni frá ljósmyndurum.  Ungir dansarar eru gjarnan undir áhrifum frá þeim sem eldri 

eru, og þar sem þetta virðist þykja eðlilegt fyrir reynda dansara sem dansnemendurnir 

líta upp til, þá skellir ungi dansarinn sér í stellinu sem hann heldur að sé „flott“.  Svona 

getur þetta haldið áfram kynslóð eftir kynslóð og allir gera þetta því þetta er sú ímynd 

sem ríkjandi er í þjóðfélaginu.  Ljósmyndarar hafa einnig áhveðna staðalímynd af 

dönsurum og hvernig myndir skulu birtar af dönsurum og biðja því dansara um að 

bregða á leik hvað eftir annað með fyrirfram áhveðna ímynd af dönsurum í huga.  

Gagnasöfnun fór þannig fram að greindar voru greinar í blöðum og tímaritum frá 

árunum 1997-2000.  Einnig var gerð rannsókn á ímynd listdans og dansara á Íslandi á 

litlu úrtaki.  Þó svo að niðustöðurnar séu ekki marktækar gefa þær ákveðan vísbendingu 

og verður fjallað um þær betur hér á eftir. 

Í þessari ritgerð verður kannað hvort það sé tenging milli ímyndar listdans á Íslandi og 

fjölmiðlaumjöllunar, og þá sérstaklega í blaðagreinum.  Upphaflega var ætlunin að 

skoða blaðagreinar frá 1997- 2000.  Þessi rannsókn væri efni í stærri og viðameiri 

ritgerð og er efnið afar spennandi viðfangsefni.  
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Kafli 1: Ímynd 
 

„Ímynd táknar samsafn skoðana, viðhorfa og upplifana sem einstaklingur eða hópur 

hefur af ákveðnu viðfangsefni.  Viðgangsefnið getur verið fyrirtæki, vara, 

vörumerki,staður eða persóna.  Upplifunin getur verið rétt eða röng, raunveruleg eða 

ímynduð, en engu að síður þá leiðir og mótar ímyndin hegðun okkar.“1  

Ímynd er eitthvað sem við hugsum kannski ekki mikið um dags daglega.  Hún er 

huglæg táknmynd eða birtingarform hegðunar-, útlits-, og hneigðarþátta og er ekki háð 

persónulegum hneigðum, en hefur gríðarlega mikil áhrif á okkur.  Við myndum okkur 

áhveðna ímynd af einstaklingum og hópum í samfélaginu og oft er sú áhvörðun tekin af 

því sem við heyrum eða sjáum í fjölmiðlum.  „Fjölmiðlar hafa í  síauknu 

mæli, vegna útbreiðslu og vaxtar síðustu áratuga, áhrif á hugmyndir um kynferði, 

tengsl kynjanna og staðalmyndir.  Þeir hafa tilhneigingu til að endursníða ráðandi gildi 

samfélagsins, stundum í samvinnu við samfélagið, en stundum aðeins eftir eigin 

höfði.“2  

Staðalímynd (steriotype) er eitthvað sem myndast með tíð og tíma í þjóðfélaginu.  Við á 

Íslandi erum auðvitað undir áhrifum erlendis frá, því mikið af efni fjölmiðla kemur úr 

hinum stóra heimi.  „Staðalímyndir eru oftast skilgreindar sem sameiginlegt viðhorf 

fólks í tilteknum hópi um persónuleikaþætti og aðra eiginleika þeirra sem tilheyra 

öðrum hópi.“3  Þegar ákveðinn hópur fólks er kominn með einhverskonar staðalímynd 

innan samfélagsins er erfitt að breyta henni, þó allt sé hægt ef viljinn er fyrir hendi.  Ef 

við kíkjum aðeins á staðalímynd kynjanna í fjölmiðlum samkvæmt könnun Woods árið 

1994, þá birtast karlmenn oft sem valdamiklir, kynferðislega virkir og taka lítinn þátt í 

mannlegum samskiptum en kvenmenn eru oft sýndir sem kynferðislegar verur eða 

fyrirbæri, grannar, fallegar, ungar, óvirkar, ósjálfstæðar og jafnvel heimskar.  Þetta er 

eitthvað sem ég tel að sé enn gilt og þetta er það sem við sjáum í fjölmiðlum og er sú 

staðalmynd sem við höfum af kynjunum ásamt öðrum hlutum auðvitað.  Fjölmiðlar hafa 

gífurlega mikil áhrif á skoðanir okkar.  „Auglýsingar endurspegla oft hin hverfulu gildi 

 
1  (Ímynd) 
2 (Sverrisdóttir, 2003) 
3 (Sverrisdóttir, 2003) 
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og viðhorf á hverjum tíma og þar sést greinilega hversu ólík birtingarform kynin hafa. Í 

fjölmiðlum tengjast karlmenn frekar fjármálum, stjórnmálum, íþróttum og atvinnu, en 

konur eru tengdar við móðurhlutverkið, náttúruna, heimilið og kynlíf“4  

Þar sem Listdans á Íslandi er afar lítill hópur samfélasins og stór hluti starfsgreinarinnar 

konur og er líklegt að þessar staðalmyndir af kynjunum eigi einhvern þátt í að mynda 

ímynd dansheimsins hér á landi.  Enn í dag er mikið um launamisrétti milli kvenna og 

karla.  Oft eru kvennastéttir láglaunastéttir en karlaséttir mun hærra launaðar.  Ef við 

tökum sem dæmi um þetta þá eru grunnlaun leikara um 260.000 kr. á máunuði meðan 

grunnlaun dansara í Íslenska dansflokknum eru um 160.000 kr. á mánuði.  Þetta þykir 

bara vera eðlilegur hlutur innan leikhúsanna.  Það eru til fjölmörg dæmi um 

staðalmyndir og áhrif þeirra á ákveðina hópa samfélagsins. Fjölmiðlar eru stór partur af 

daglegu líf fólks og það er varla hægt að hugsa sér nútíma samfélag án þeirra.  Við 

verðum að horfast í augu við það að þeir stjórna stórum parti ákvarðanatöku okkar um 

flesta ef ekki alla hópa samfélagsins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 (Sverrisdóttir, 2003) 
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Kafli 2: Könnun á Ímynd 
 

2.1 Framkvæmd könnunar og niðurstöður. 

Til að kanna betur hver ímynd listdans hér á landi voru nokkrir einstaklingar af 

handahófi beðnir um að svara nokkrum spurningum sem gefa smá innlit inn í hvað 

landinn er að hugsa þegar kemur að dansi og þá sérstaklega listdansi og samtímadansi. 

Þetta var lítið úrtak aðeins 12 þátttakendur.  Spurt var um hvað fólk sæi fyrir sér þegar 

það heyrði orðin listdans, samtímadans og dansari (sjá í viðauka 1).  Svörin voru 

fjölbreytileg en samt var ákveðinn rauður þráður.  Fannst fólki þetta erfiðar spurnigar og 

sumir vissu alls ekki hvað þessi orð voru eða  datt ekkert í hug.  

Það kom virkilega á óvart hvað margir tengdu orðið listdans við listdans á skautum eða 

25% þátttakanda.  Aðeins einn þátttakandi minntist á Íslenska dansflokkinn.  Annar 

nefndi að það hlyti að vera eitthvað mjög sérstakur dans og einnig var minnst á 

súludans.  Enn annar sagði að listdans hlyti að vera einhver blanda af Monu Lisu og 

Ópinu að dansa.  Þetta voru því misjöfn svör og til að fá marktækar niðurstöður hefði 

þurft að hafa mun fleiri þátttakendur í þessari könnun. 

Ef við skoðum aðeins hvað var nefnt þegar spurt var um samtímadans.  Þegar 

samtímadans var nefndur var tjáning efst í huga nokkurra og einhverskonar 

óhefðbundinn nútímadans eða um 33,3% þátttakanda.  Einhverjir nefndu t.d. 

sjónvarpsþættina ´So You Think You Can Dance´ og töldu að samtímadans væri 

eitthvað í líkingu við það sem var gert þar þegar þau dönsuðu t.d modern eða lyrical 

dansa.  16,7% þátttakenda höfðu aldrei heyrt þetta orð og vildu ekki svara þar sem þau 

höfðu ekki hugmynd um hvað þetta væri.  Annað sem kom upp í huga fólks var 

einhverskonar tónlistarmyndbanda dans svona í ætt við Jennifer Lopez og stelpur að 

dansa fáklæddar hipphopp eða break.  

Þegar spurt var um hvað fólk sæi helst fyrir sér þegar það heyrði orðið dansari var 

algengast að fólk svaraði samkvæmisdansari eða 25% þátttakanda.  33,3%  þátttakenda 

sáu fyrir sér stelpu, léttklædd stelpa, kona í danskjól eru dæmi úr svörunum. 

Athyglisvert var að aðeins einn svaraði strákur þegar spurt var um orðið dansari.  



7 

 

Einnig voru þátttakendur spurðir hvort þeir hefðu einhvern tímann farið að sjá 

danssýningu.  Helmingur hafði farið að sjá einhverskonar danssýningu en af þeim hafði 

enginn farið að sjá sýningu hjá Íslenska dansflokknum, 25% þátttakenda höfðu aðeins 

séð nemendasýningar hjá dansskólum og önnur 25% höfðu séð sýningu hjá sjálfstætt 

starfandi dönsurum og leikurum, sem voru annað hvort dansverk eða dansleikhúsverk. 

Helmingur þátttakenda hafði aldrei farið að sjá danssýningu. 

Þegar þátttakendur voru spurðir hvað þeir teldu að margir væru að vinna sem dansarar á 

Íslandi voru mjög misjafnar skoðanir fólk svaraði alveg frá 20 og uppí 300 manns sem 

ættu að hafa atvinnu af því að starfa við dans. 

 

2.2 Túlkun á niðurstöðum 

Ef við skoðum aðeins út frá þessu úrtaki hver ímynd listdansins/samtímadansins og 

dansara er hér á landi, þá tel ég óhætt að segja að það sé léttklædd kona sem er annað 

hvort að dansa einhvern mjög sérstakan dans með tjáningu, eða að hún er í 

tónlistarmyndbandi að dansa hipphopp eða eitthvað álíka.  Þessi seinni dansstíll er 

auðvitað það sem kemur úr sjónvarpinu sem samkvæmt fjölmörgum könnunum hefur 

mótandi áhrif á skoðanir almennings.  Það sem kom mér mest á óvart var hvað margir 

minntust á listdans á skautum (sem heitir reyndar listhlaup á skautum).  Hugsanlega 

gæti helsta ástæðan verið að íþróttir skipa almennt mun stærri sess í blöðum og öðrum 

fjölmiðlum en listdans, og ólympíuleikar eru ansi stór hluti fjölmiðla þegar þeir eru í 

gangi.  Almenningur á Íslandi telur að ef þú ert dansari að þá sé augljóst að draumurinn 

hljóti að vera að dansa í söngvakeppni sjónverpsstöðvanna (e. Evrovision) eða þáttum 

eins og Singing Bee.  Þetta er staðalímynd sem hefur þróast í gegnum tímann.  

Söngvakeppnin er örugglega eini staðurinn þar sem sumir íslendingar sjá íslenska 

dansara dansa.  Svo út frá því mætti ætla að það hljóti að vera mjög eftirsótt að komast í 

þessa vinnu!  
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Kafli 3: Hlutverk fjölmiðla 
 

Fjölmiðlar í nútímasamfélagi gegna mjög mikilvægu hlutverki.  Þeir þurfa að hafa mjög 

skýra stefnu þar sem hlutverk þeirra er skilgreint gangnvart almenningi.  Það er að segja 

hvort þeir séu almennur afþreyingarmiðill eða hvort þeir hafi það hlutverk að upplýsa 

og fræða almenning um það sem er að gerast í landinu og heiminum með hlutlausu 

fréttaefni.  „Á fjölmiðlamörkuðum verður að ríkja bæði fjölræði og fjölbreytni, svo að 

skoðanir fárra ráðandi manna innan miðlanna séu ekki ríkjandi.  Þannig geti 

almenningur tekið afstöðu til og metið upplýsingar sem þeir eru að miðla.“5  

 

3.1 Hlutverk fjölmiðla samkvæmt lögum 
 

Í skýrslu menntamálaráðuneytisins um fjölmiðla er hugtakið fjölmiðill skilgreint svona: 

„Þó að erfitt sé að skilgreina hugtakið fjölmiðill er miðað við skilgreininguna um að 

fjölmiðill sé stofnun eða fyrirtæki, lögaðili, sem safnar, metur og setur reglulega fram 

upplýsingar í því skyni að dreifa þeim reglulega til umtalsverðs fjölda fólks á tilteknu 

svæði.  Fjölmiðlar hafa mikilvægu hlutverki að gegna í lýðræðisþjóðfélagi þar sem þeir 

upplýsa, fræða og móta skoðanir almennings.  Einnig er þeirra hlutverk að 

skemmta og eru þeir jafnframt vettvangur fyrir auglýsingar og tilkynningar.  Þá eru 

fjölmiðlar farvegur fyrir skoðanir stjórnvalda, hagsmunahópa og almennings. 

Fjölmiðlar hafa það hlutverk að veita þeim aðhald sem fara með pólitískt og 

efnahagslegt vald með því að stuðla að lýðræðislegri umræðu og með því að flytja 

fjölbreyttar og áreiðanlegar upplýsingar.“6  

Samkvæmt lögum höfum við framkvæmdarvald, löggjafavald og dómsvald.  Oft er þó 

talað um að fjölmiðlar séu fjórða valdið í þjóðarskipulaginu.  Þegar það er verið að tala 

um fjölmiðla sem fjórða valdið er átt við að þeir deili ákveðnu valdi með ríkisvaldinu, 

það er þó ekki hægt að segja að þeir hafi sama vald og ríkisvaldið en þeir hafa 

 
5 (Smáradóttir, 2008) 
6 (Fjölmiðlanefnd, 2005) 
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óneitanlega mikið vald yfir skoðunum almennings, og geta þar af leiðandi haft mikil 

áhrif á fólkið í landinu.  

 

3.2 fjölmiðlar og samfélagið 

Alþingiskonan Bryndís Hlöðversdóttir sagði á fundi alþingis um tillögu að 

lagabreytingum til verndar starfsmönnum ríkis og sveitarfélaga vegna upplýsingargjafa í 

þágu almannaheillar og til verndar trúnaðarsambands fjölmiðla og heimildarmanna að:  

„Fjölmiðlar eru gríðarlega mikilvægt afl í samfélaginu.  Þeir eru skoðanamyndandi en 

skoðanir eru grundvöllur ákvarðanatöku.  Fjölmiðlar eru farvegurinn fyrir ekki aðeins 

skoðanir almennings og stjórnvalda heldur einnig fyrir ýmsa aðra áhrifahópa sem gegna 

mikilvægu hlutverki í samfélaginu, stjórnmálaflokka, frjáls félagasamtök, 

verkalýðshreyfingu og samtök atvinnurekenda svo dæmi séu tekin.“7  

Til þess að fólk geti treyst fjölmiðlum verða fjölmiðlar að vera lausir undan áhrifum frá 

hagsmunaaðilum og fréttir mega ekki mótast af persónulegum skoðunum ritstjórnar né 

fréttamanna.  Nefnd Menntamálaráðuneytisins hefur tekið fram að „fjölmiðlaumfjallanir 

verði að vera settar fram í réttu samhengi en ekki sundurslitnar og með þeim tilgangi að 

skapa ekki miskilning, það sé grundvöllur fyrir því að almenningur geti túlkað, greint og 

lagt gagnrýnið mat á upplýsingarnar.“8 

Þetta er undirstaða þess að almenningur geti lagt traust á að fréttaflutningur sé sannur og 

trúr- og ef almenningur beri ekki traust til fjölmiðla þá geti þeir í raun ekki starfað. 

Einnig er minnst á að fjölmiðlar verða að miðla upplýsingum frá öllum hópum 

samfélagsins og enginn skilinn útundan. 

En svo má spyrja sig að því hvort fjölmiðlar geti í raun verið hlutlausir á Íslandi þegar 

þeir eru í eigu fárra einstaklinga.  Þeir gegna mjög mikilvægu hlutverki í samfélaginu 

við að upplýsa almenning í landinu um allskyns hluti sem eru að gerast.  Þeir velja sér 

                                                            
7 (Hlöðversdóttir, 2003) 
8 (Smáradóttir, 2008) 
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hins vegar sjálfir hvaða upplýsingum þeir miðla og hvernig þær eru bornar fram.  Ólafur 

Teitur Guðnason lýsir þessu í bók sinni Fjölmiðlar: 

„Að mínu viti er hlutleysi innantómt markmið í fréttamennsku og reyndar beinlínis 

rangt markmið.  Í fyrsta lagi tekst engum að víkja skoðunum sínum alveg til hliðar og 

því ákaflega villandi að gefa í skyn að það sé gert.  Í öðru lagi er augljóst að það felst í 

starfi fréttamanna að þeir beiti dómgreind sinni og dragi ályktanir.  Hvernig meta þeir 

öðruvísi hvað er fréttnæmt og hvað ekki? ...  Það, að halda því fram að fréttamenn séu 

hlutlausir, er eingöngu til þess fallið að eyða nauðsynlegri umræðu um hvort mat þeirra 

hafi verið eðlilegt og ákvarðanir þeirra réttar.  Fréttamenn eiga ekki að keppa að því að 

vera hlutausir.  Þeir eiga að keppa að því að vera sanngjarnir.“9   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
9 (Guðnason, 2005, bls. 11.) 
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Kafli 4: Greining ljósmynda og texta 
 

4.1  Ljósmyndir, það sem sagt er með líkamsmálinu í gegnum þær. 
 

„Sjónræn upplifun er stór þáttur skynjunar og skilnings mannsins á heiminum 

enda bendir flest til þess að hann hafi allt frá upphafi vega myndgert líf sitt og umhverfi 

í margvíslegum tilgangi.  Myndir hafa sitt eigið tungumál, myndmál, og maðurinn hefur 

alla tíð notað myndir sem boðtæki þeirra hluta sem ekki er hægt að lýsa á annan hátt. 

Myndmál miðlar viðhorfum, skoðunum og hugmyndum samfélagsins ekki síður en 

tungumál.“10  Mynd getur sagt meira en þúsund orð en aðeins ef þú veist hvað á að 

skoða og leita eftir.  Að greina myndir getur verið erfitt vegna þess að þetta eru 

ljósmyndir og í heiminum sem við búum í er mikil áhersla á texta,  orð eru ríkjandi 

þáttur í menntun okkar en ekki greining sjónrænna þátta, því þurfum við að fara eftir 

einhverskonar kerfi þegar við greinum myndir.  Taflan hér að neðan er dæmi um 

hvernig ljósmynir af dönsurum sem komu fram í blöðum á Íslandi árin 1997-2000 sem 

voru greindar í þessari ritgerð 

Tafla 1 : sýnir greiningar aðferð ljósmynda.11 

Observation Knowledge Interpretation 

Describe exactly what you see in the photo 

• What people and objects are 

shown?  
• How are they arranged?  
• What is the physical setting?  
• What other details can you see?  

Summarize what you already know 

about 

the situation and time period shown, 

and the people and objects that 

appear. 

Say what you conclude from what you see.  

• What's going on in the picture?  
• Who are the people & what are they 

doing?  
• What might be the function of the objects? 

• What can we conclude about the time 

period?  

 

Við greiningu myndanna frá þessum árum kom í ljós að stór hluti myndanna sem koma 

i blöðunum eru teknar úr dansverkum eða frá æfingum, og þá sérstaklega hjá Íslenska 

                                                            
10 (Karen María Jónsdóttir, tölvupóstur, 25. Febrúar 2009) 
11 (Photo Analysis Guide) 



dansflokknum.  Annar stór þáttur eru myndir af einstaklingum sem verið er að taka 

viðtöl við.  Myndir úr verkum og æfingum geta haft mikið að segja og við greiningu 

þeirra þá má sjá litlar sögur í þessum myndum.  Eitt sem stóð upp úr var að karldansarar 

eru oftast sýndir með kvenndönsurum og þá helst í dúói þar sem karldansarinn er að 

halda á, lyfta eða draga kvendansarann.  

Þegar litið er á einstaklingsmyndir með viðtölum, er sjaldgæft að sjá dansara eins og 

steríótýpan af hinum venjulega manni sem situr eða stendur og brosir í myndavélina. 

Dansararnir eru oft í einhverjum stellingum, á hvolfi uppi á húsgögnum, eða í 

dansstellingu inni í danssal eðajafnvel úti í garði.  Á um helmingi þessara mynda horfir 

dansarinn dreyminn eitthvað út í rýmið en ekki framan í vélina.     

  

 

Mynd 1: Jazzballett 

Eins og sjá má á mynd 1 er stúlkan á háum barstól en situr ekki.  Hún liggur á maganum 

með mjaðmirnar á stólbakinu og magann á setunni, fætur strekktir upp í loft og hendur 

teygðar í átt að gólfi.  Hún horfir í myndavélina, og er í almennum æfingafötum þ.e. 

buxum og ermalausum bol.  Myndin virðist vera tekin í danssal og er dansarinn á miðju 

gólfi á háum barstól.  Hluturinn í rýminu sem er stóllinn segir okkur ekki mikið. Það er 

erfitt að setja hann í neitt sérstakt samhengi.  Myndin er tekin árið 1998 í 

djassballetskóla Báru, og var stúlkan nemandi í þeim skóla.  Ályktun um hlutverk 
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stólsins er til að hjálpa til að gera pósuna sem stúlkan er í.  Það er ekkert í greininni sem 

útskýrir hvers vegna þessi staða var ákveðin.  Niðurstaða greiningar á þessari mynd er 

að stúlkan er nemandi í dansskóla, hún er í viðtali við tímarit.  Hún er á hvolfi á barstól 

og það virðist ekki vera nein ákveðin ástæða þessarar stöðu. 

 

Mynd 2 

Chad Adam Bantner er 25 ára dansari, sem kemur hingað frá fínustu danshópum í New York til að vinna 

með íslenska dansflokknum í vetur(texti undir mynd) 

Á mynd 2 er maður sem virðist vera í fundarherbergi, það er fundarborð á myndinni og 

stólar við það, á borðinu er hvítur kaffibolli á undirskál.  Dansarinn liggur á 

fundarborðinu með bakið fett upp horfir í myndavélina með opinn munn eins og hann sé 

að öskra og hendur teygðar í átt að myndavél með útstrekkta fingur,  hann er í 

æfingarfötum.  Chad var nýr dansari hjá Íslenska dansflokknum þegar þetta viðtal var 

birt árið 1998.  Dansarinn er liggjandi á fundarborði eins og áður kom fram, hann virðist 

vera í einhverjum ham að öskra, hann er í fundarhebergi en enginn annar er viðstaddur 

og á staðnum er bara einn kaffibolli.  Það sem má sjá af þessari mynd er að dansarinn 

hafi mætt á fund en einginn annar mætti og nú er hann reiður og öskrar.  Það er ekkert 

sem gefur þetta til kynna í textanum en ef ég myndi ekki lesa greinina þá gæti þetta 

verið álit mitt.    
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4.2  Greining á rituðum texta  
 

Til að greina textana var notast við greiningarfræði sem nefnist innihaldsgreining (e. 

content analysis).  Þessa greiningarfræði þróaði Alfred R. Lindesmith til að afsanna 

þáverandi kenningar og varð þessi greiningaraðferð mjög vinsæl í kring um 1960.  Þessi 

greining byggist á því að ákveðnum spurningum er varpað fram og notkun þeirra við að 

greina texta, ef við kíkjum stutt á þessar spurnigar þá eru þær who?, why?, how?, what?, 

to whom?, og with what effect?.  Notkun hverrar spurnigar er svo leiðin til að greina 

textann á sem nákvæmastan hátt (sjá nánar í viðhengi 2).12   

Síðan 1980 hefur „content analysis“ eða innihalds greining orðið mikilvægt tól í 

mælingum á velgengni í verkefnum á  almannatengslum og þá sérstaklega í tengslum 

við  mat á fjölmiðlum.  Við þessar greiningar er innihalds greiningin orðin að 

mikilvægum þætti í gildismati fjölmiðla og greiningu þeirra.  Við svona greiningar er 

notast við gögn úr innihalds greiningunni ásamt gögnum frá fjölmiðlum um dreifingu, 

lesendafjölda, áhorfendafjölda, hlustendur og hversu oft efnið kemur út.  Greiningin 

hefur einnig verið notuð af fólki sem aðhyllist framtíðarstefnu til að finna út í hvað átt 

tískan mun stefna.13 

Þar sem upplýsingar um dreifingu eða lesendafjölda þessara blaða á árunum sem um 

ræðir er ekki til staðar er erfitt fyrir mig að áætla hver stór hluti landsmanna mun hafa 

lesið þessar greinar.  Í þessari ritgerð verða greinar frá árunum 1997-2000 flokkaðar 

niður í fjóra hópa,  

1. Íslenska dansflokkinn 

2. sjálfstætt starfandi dansara og danshöfundar 

3. dansskólar  

4. almennt efni.  

Eins og tafla 2 sýnir er umfjöllun þessara hópa mismikil en hér að neðan verður farið 

ítarlega í umfjöllun fyrir hvern hóp fyrir sig. 

                                                            
12 (Content analysis) 
13 (Content analysis) 
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Tafla 2: Fjöldi greina í hverjum hóp fyrir sig á árunum 1997-2000 

 

4.2.1 Íslenski Dansflokkurinn 

Eins og áður hefur komið fram þá varð mikil breyting árið 1997 á íslensku danslífi 

almennt þegar Katrín Hall tók við stjórn Íslenska dansflokksins af Maríu Gísladóttur. 

Katrín kom með nýjar stefnur frá Evrópu og vildi að flokkurinn færi að vinna meira sem 

nútímadans- flokkur en klassískur dansflokkur.  Einnig fluttist flokkurinn inn í 

Borgarleikhúsið og var það gífurlega stór áfangi fyrir flokkinn þar sem hann hafði ekki 

átt sér neitt fast aðsetur síðan hann skildi við Þjóðleikhúsið.  Þessir atburðir eru 

gríðarlega áberandi í umfjöllun flokksins þetta ár.  Svo árið 2000 var gríðarlega mikið 

að gerast á Íslandi í menningarlífi þar sem Reykjavík var menningarborg Evrópu þetta 

árið. Það komu mjög mikið af greinum sem fjölluðu um Helga Tómarsson og            

San Fransisco ballettinn sem er i hans stjórn.  Flokkurinn kom og sýndi í 

Borgarleikhúsinu við þetta tilefni þ.e. Reykjavík menningarborg Evrópu árið 2000.  

Greinarnar um hann hef ég ekki talið með í greiningu minni, því þær falla ekki inn í þá 

flokka sem ég er að fjalla um. 

Auðvelt er að sjá að greinar um Íslenska Dansflokkinn eru lang stærsti hluti þeirra 

greina sem birtast í blöðunum á þessum árum sem tengjast danslistinni, en taka verður 

tillit til þess að inni í þessu eru t.d. auglýsingar frá flokknum og aðrar greinar sem hafa 

einhver áhrif á hann.  Hluti greinanna nefna Íslenska Dansflokkinn þó greinin sjálf fjalli 
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ekki um hann.  Dæmi um þetta er þegar það koma greinar um fjárveitingar frá ríkinu þar 

sem tekið er fram úthlutaðir styrkir o.s.f.  Einnig er stór hluti af þessu auglýsingar sem 

flokkurinn birti í blöðum.  Eitt sem er vert að vert að nefna í sambandi við auglýsingar, 

á þessum fjórum árum sem voru skoðuð var engin auglýsing frá sjálfstæðum 

danshöfundum né dönsurum, og er það líklegast vegna skorts á fjármagni til að borga 

fyrir slíkar auglýsingar.  Auglýsingar voru tæplega helmingur af því sem kom í blöðum 

um Dansflokkinn frá 1998 -2000.  Þó við myndum taka auglýsingarnar í burtu  var 

Dansflokkurinn samt sem áður áberandi stærsti hluti þeirra greina sem birtust í 

blöðunum sem fjölluðu um listdans.  En ef við skoðum afganginn af greinunum sem 

fjölluðu um dansflokkinn, þá er hægt að gróflega skipta þeim í þrjá flokka:  

1.   Umfjöllun um verk sem er verið að fara að setja upp 

2.   Gagnrýni  

3.  Viðtöl við dansara,danshöfunda og listrænan stjórnanda. 

Í umfjöllun um verk hjá dansflokkunum var algengt að tala um danshöfundinn og þá 

sérlega ef hann var erlendur.  Ef það var sérsamin tónlist var það tekið fram, og svo var 

lýsing á verkinu um hvað það fjallaði og hver var helsti innblástur danshöfundar.  Í 

svona 50% tilfella var talað um hverjir dönsuðu í verkinu.  Þetta var algengasta 

uppbygging flestra greina í þessum flokki.  Gagnrýnin var hefðbundin eins og gerist og 

gengur í leikhúsum þar sem sumt var jákvætt og annað neikvætt.  Þegar tekin voru 

viðtöl við danshöfunda voru það oft stórar greinar sem sögðu frá þessum einstakling og 

hvað hann hafði gert, hvernig honum líkaði að vinna með Íslenska Dansflokknum ef 

hann var erlendur.  Flestir danshöfundar þessara ára voru karlmenn og allir erlendir 

danshöfundar sem komu og gerðu verk fyrir flokkinn voru karlmenn.  Í viðtölum við 

dansara var í alltaf farið yfir hvar þeir hefðu lært að dansa og hvernig þeim líkaði í 

flokknum, í flestum svörum var minnst á að af því að flokkurinn sé lítill þá fá allir að 

njóta sín.  Algengt var að spyrja kvendansarana að því hvort þær hafi ekki þurfi að passa 

upp á matarræðið.  Strákar voru yfirleitt spurðir að því af hverju þeir hafi áhveðið að 

fara að læra að dansa.  Listrænn stjórnandi flokksins var áberandi í fjölmiðlum á þessum 

árum og voru mörg viðtöl við hana, bæði persónuleg og einnig meira tengd flokknum. 
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4.2.2 Sjálfstætt starfandi dansarar og danshöfundar 
 

Ekki er hægt að segja að það hafi verið mikil umfjöllun um þennan hóp dansara á 

þessum árum.  Aðalumfjöllunin var þegar það var verið að setja upp verk eins og hjá 

dansflokknum, í flestum tilfellum voru þetta litlar greinar sem lýstu viðburðinum sem 

verið var að fara að sýna.  Einnig voru viðtöl við dansara og danshöfunda og á þá margt 

það sama við og hjá Íslenska Dansflokknum.  Um það bil helmingur virtist vera um 

dansara eða danshöfunda sem voru að gera það gott erlendis annaðhvort að sýna verk á 

hátíðum eða að vinna með frægum danshöfundum erlendis.  Einnig voru hópar af 

dönsurum og leikurum þar sem flestir aðilar voru annað hvort í námi erlendis eða að 

vinna og komu saman einu sinni eða tvisvar á ári til að gera sýningu á Íslandi þar má 

nefna Dansleikhús með Ekka. 

 

4.2.3 Dansskólar 

Umfjöllun um dansskóla var ekki mikil, það var greint frá því þegar skólar voru með 

danssýningar, auglýsingar voru nokkrar og um námskeið og annað sem tengdist 

nemendum eins og að skólinn væri að hefjast.  Fjallað var um dansverk og námskeið 

sem nemendur tóku þátt í og var umfjöllunin ekki mjög djúp oft var myndin sem fylgdi 

greininni stærri en textinn.  Aðallega komu greinar um Listdansskóla Íslands, aðeins var 

ein umfjöllun um JSB og eitt viðtal við skólastjórann Báru Magnúsdóttur á þessum 

fjórum árum og lítil umfjöllun var um aðra skóla. 

 

4.2.4 Almenn umfjöllun  

Almenn umfjöllun um dans var mjög lítil, hægt er að segja að þar standi upp úr greinar 

sem birtust á alþjóðlega dansdeginum.  Einhverjar greinar sögðu í stuttu máli frá 

einhverri ákveðinni danstækni, eða einhverjum vel þekktum erlendum dansflokki eða 

danshöfundi og tek ég þær inn í þennan flokk þar sem þær gefa fólki meira innsæi í 

listgreinina og hvað er að gerast utan Íslands.  Í einni grein var stuttur úrdráttur um sögu 

listdansins og þá aðalega upphaf listgreinarinnar, en ekki það sem var að gerast á þeim 

tíma er greinin var skrifuð.  
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Lokaorð og umræður 

 

Áhrif fjölmiðla á ímynd listdans er gríðarlega mikil, blaðagreinar einar og sér hafa sitt 

að segja, en eins og ég fjallaði um í kafla 2 þá er mjög stór áhrifavaldur sjónvarp t.d. 

tónlistarmyndbönd o.fl.  Það sem ég hef komist að í þessari rannsókn gerir það að 

verkum að mig langar að við sem tilheyrum dansstéttinni förum að gera okkur grein 

fyrir því að það er ekki mikil umfjöllun um listdans í íslenskum fjölmiðlum og verðum 

við því að vanda valið og reyna að hafa áhrif á það sem almenningur heyrir um listdans 

og frá dönsurum.  Ég tel að það væri mjög gott fyrir danskennara að átta sig á þessu og 

þá miðla þessu til sinna nemenda til að reyna að koma í veg fyrir að það komi greinar 

sem eru mjög málefna litlar og snúist um einhverja staðalímynd sem þjóðin hefur af 

dönsurum fyrir s.s. hvað dansarar borða og hvort það sé ekki eitthvað sem ballerínur 

verði að hugsa mikið um.  Það sagði ein stúlka í viðtali við Nýtt Líf árið 1998 „Ég fékk 

líka samviskubit vegna þess hvað ég borðaði mikið um jólin.  Það var varla að ég þyrði 

að líta niður á magann í sturtunni...“.  Þetta er ekki að hjálpa við að byggja upp góða 

ímynd listdansins hér á landi.  Í viðtali við Juliu Gold árið 1998 var í stórum stöfum að 

þegar blaðamaður sér hana ganga inn á veitngarstaðinn þar sem viðtalið fór fram að 

hann hafi tekið eftir því að hún væri grönn eins og hann ímyndaði sér að dansarar ættu 

að vera.  Við yfirferð þessara greina kemur í ljós að það eru mjög fínar greinar sem sýna 

dansara í réttu ljósi sem skapandi frjóa listamenn inn á milli.  En það þarf aðeins eitt 

skemmt epli til að eyðileggja fyrir öllum hinum, sérstaklega þar sem ímyndin er listdans 

og stendur ekki á  mjög traustum fótum í hugum almennings.  
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Viðhengi 1 
 

Könnun. 

 

1. Hvað sérðu fyrir þér þegar ég nefni listdans ? 

2. Hvað sérðu fyrir þér þegar ég nefni samtímadans ? 

3. Hvað sérðu fyrir þér þegar ég nefni dansara ? 

4. Hefurðu farið að sjá danssýningu ? 

5. Ef já hvernig eða hvaða sýnigu ? 

6. Hvað telurðu að það séu margir að vinna sem dansarar á íslandi ? 
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Viðhengi 2 
 

Uses of Content Analysis by Purpose, Communication Element, and Question 

Purpose Element Question Use 

Make inferences about the antecedents 

of communications 

Source Who? 
• Answer questions of disputed 

authorship (authorship analysis)  

Encoding 

process 
Why? 

• Secure political & military intelligence 

• Analyze traits of individuals  

• Infer cultural aspects & change  

• Provide legal & evaluative evidence  

Describe & make inferences about the 

characteristics of communications 

Channel How? 
• Analyze techniques of persuasion  

• Analyze style  

Message What? 

• Describe trends in communication 

content  

• Relate known characteristics of 

sources to messages they produce  

• Compare communication content to 

standards  

Recipient To whom? 

• Relate known characteristics of 

audiences to messages produced for 

them  

• Describe patterns of communication  

Make inferences about the 

consequences of communications 

Decoding 

process 

With what 

effect? 

• Measure readability  

• Analyze the flow of information  

• Assess responses to communications  

Note. Purpose, communication element, & question from Holsti (1969). Uses primarily from Berelson (1952) as adapted 

by Holsti (1969). 
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