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Útdráttur 

Hverjir eru möguleikar dansins í grunnskólum landsins? Leit að svörum við þessari 

spurningu er viðfangsefni þeirrar rannsóknar sem hér er til umfjöllunar. Rannsóknin var í 

tveimur liðum og var notast við blandaða rannsóknaraðferð. Annars vegar er um að ræða 

eigindlega rannsókn þar sem tekin voru rýnihópaviðtöl við listdanskennara til að kanna 

viðhorf, reynslu og gildismat þeirra um möguleika dansins í grunnskólum. Hins vegar var 

framkvæmd megindleg rannsókn þar sem send var út könnun á alla grunnskóla landsins og 

staða danskennslu í grunnskólum í dag greind. Rannsóknin leiddi í ljós að 

listdanskennararnir hafa mikla trú á mikilvægi og möguleikum dansins sem námsgrein. 

Tjáning, læsi, sköpun, félagsfærni og heilbrigði voru þau atriði sem þeir settu í forgrunn. 

Mat þeirra rímar vel við nýja menntastefnu landsins ásamt þeirri menntasýn sem sett hefur 

verið fram erlendis. Umræða rýnihópanna varpaði ljósi á brýna þörf og mikilvægi þess að 

þróa skýra menntasýn fyrir dansinn hér á landi.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu einnig að dans er ekki kenndur sem fullgild 

námsgrein inni í grunnskólum landsins í miklum mæli. Dans er aðeins kenndur í 56% af 

skólum landsins og er hægt að álykta að rétt rúmlega helmingur þeirra skóla, sem kenni dans, 

kenni hann eftir hæfniviðmiðum og tímafjölda sem kveðið er á um í Aðalnámskrá 

grunnskóla. Það er því mikið verk fyrir höndum í að móta og efla danskennslu í grunnskólum 

landsins. Fyrst og fremst þarf að laða að fleiri danskennara til starfa, auka stuðning við þá 

sem hefja störf í grunnskólum og tryggja þeim viðunandi starfsumhverfi. Efla þarf skilning 

skólastjóra á mikilvægi dansins sem námsgreinar, ýta undir faglegt samstarf milli 

danskennara og ráðast í gerð námsefnis. Síðast en ekki síst þarf hugarfarsbreytingu innan 

grunnskólakerfisins. Ljóst er að dansinn þarf að fá tækifæri til að vaxa og dafna í skólum 

landsins á eigin forsendum sem skapandi grein með áherslu á lífræna hugsun, skynjun og 

tilfinningar.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

What possibilities does dance have in Iceland‘s elementary schools for pupils ages 6 to 16? 

A search for answers to that wery question is the subject of this twofold study. On one hand, 

it is a qualitative study where focus group interviews were conducted with art dance teachers 

to examine their outlook, experiences and values about the possibilities of dance in public 

schools. On the other hand, a quantitative study was carried out where a survey was sent out 

to all the public schools in Iceland and the status of dance teaching within the schools today 

was analyzed. The study revealed that the art dance teachers have great faith in the 

importance and possibilities of dance as a full-fledged subject for all kids. Expression, 

literacy, creativity, social skills and health were the topics listed among the most crucial ones 

dance had to offer. Their assessment is completely in line with the country's new education 

policy as well as the educational vision that has been presented in some western countries. 

The focus groups discussions shed light on the urgent need and importance of developing a 

clear educational vision for dance in Iceland´s public schools. 

The results of the study also revealed that dance is not taught as a full-fledged subject 

in public schools to a large extent. Nation wide, dance is only taught in 56% of them. The 

study also indicates that only about half of the schools that do teach dance, teach it according 

to government learning standards and guided number of hours indicated in the National 

Curriculum Guide for public schools. It is therefore quite clear that a lot of work needs to be 

carried out concerning the shaping and strengthening of dance teaching in the country's 

public schools. First of all, attracting more dance teachers to come work in public schools is 

necessary, increased support for those who begin working for those schools and ensuring an 

acceptable working environment. Understanding of the importance of dance as a subject 

needs to be strengthened amongst school principal's, professional collaboration between 

dance teachers needs to be promoted and continue to develop more learning materials for 

dance. Last but not least, a change of mindset is needed within the public school system. It 

is quite clear that dance needs to be given an opportunity to grow and prosper in the country's 

schools on its own terms as a creative subject with an emphasis on organic thinking, 

perception and emotion. 
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1. Inngangur  

Árið 2012 fékk ég símtal þar sem ég var beðin um að taka að mér verkefni sem danshöfundur 

og semja dansa fyrir söngleik sem setja átti upp í grunnskóla á Akranesi. Á þeim tímapunkti 

grunaði mig ekki að þetta aukaverkefni ætti eftir að breyta sýn minni á dans og danskennslu. 

Í þessum skóla var settur upp söngleikur á þriggja ára fresti og gríðarlega mikil vinna og 

metnaður lagður í verkið. Þrír kennarar skólans skrifuðu söngleikinn og sömdu alla tónlistina 

sjálfir frá grunni ásamt því að leikstýra verkinu. Textílkennarinn saumaði búningana með 

nemendum sínum og nátturufræðikennarinn sá um förðun og hár ásamt flottum hópi 

nemenda. Nemendur og kennarar lögðust allir á eitt og blómstruðu í þessu starfi.  

Í Aðalnámskrá grunnskólanna (2013) stendur að allir hafi hæfileika til þess að skapa og 

að í list- og verkgreinum fái nemendur tækifæri til að þroska þann hæfileika og dýpka. 

Nemendur þroskast í samvinnu við aðra, efla sjálfstæði sitt, sjálfsþekkingu og finna 

hæfileikum sínum farveg (Aðalnámskrá, 2013). Í verkefni mínu á Akranesi upplifði ég 

einmitt þetta og sá í verki hin jákvæðu áhrif sem þátttaka barna í listum sannarlega hefur. Í 

beinu framhaldi var ég beðin um að koma inn í þennan sama skóla og kenna dans sem valfag 

við unglingadeildina sem ég og gerði í tvær annir. Fram að þessu hafði ég um árabil kennt 

dans í listdansskóla, þangað sem aðeins koma nemendur sem hafa áhuga á dansi og sækja 

sérstaklega í það að æfa dans. Aldrei hafði ég leitt hugann að danskennslu innan almenna 

skólakerfisins og kom mér verulega á óvart hve ólíkt skólaumhverfi grunnskólans er.  

Þegar ég hóf svo nám við listkennsludeild LHÍ haustið 2019 fann ég mig knúna til að 

skoða þennan mun og kortleggja hann bæði fyrir mig og aðra. Í gegnum það ferli hafa vaknað 

ótal spurningar. Spurningar eins og hvort dans sé kenndur í grunnskólum að einhverju 

marki? Hvert er hlutverk dansins í almennri menntun barna? Hvernig nálgumst við 

hæfniviðmið og markmið aðalnámskrár? Af hverju sækja ekki fleiri listdansarar og 

listdanskennarar í það að kenna í grunnskólum? Allt spurningar sem engin einföld svör eru 

við en þessi leit mín að svörum er hvatinn að þessari meistararitgerð minni. 

1.1 Listdanskennsla á Íslandi 

Danskennsla á Íslandi í dag fer fram á fimm mismunandi skólastigum, í leikskólum, 

grunnskólum, tómstundamiðuðum dansskólum, atvinnumiðuðum listdansskólum og á 

Samtímadansbraut Listaháskóla Íslands. Forsendur danskennslu á þessum skólastigum eru 

mismunandi, markmiðin eru ólík sem og áherslur kennslunnar. Í leikskólum eiga börn að fá 

tækifæri til að skapa og tjá upplifun sína í dansi og í grunnskólum er dans hluti af almennri 
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menntun barna. Í dansskólum er að miklu leyti litið á dans út frá félagslegum forsendum, 

sem heilbrigt tómstundargaman, og í atvinnumiðuðu listdansnámi við listdansskóla eru 

nemendur undirbúnir undir atvinnumennsku í greininni. Á háskólastigi er svo loks lögð 

áhersla á að skila þeim sem þangað sækja sem fullmótuðum danslistarmönnum eða 

danskennurum út í samfélagið. Auk danskennslu á mismunandi skólastigum eru einnig 

haldin lengri og styttri dansnámskeið víðsvegar um landið (Katrín Gunnarsdóttir og Karen 

María Jónsdóttir, 2011, bls.5). 

Dans hefur verið hluti af menningarlífi landsmanna í rétt rúma öld og má að miklu leyti 

rekja það til þess öfluga starfs sem unnið hefur verið í dansmenntun barna og þá ekki síst í 

einkareknum listdansskólum. Til eru heimildir fyrir því að dans hafi verið kenndur í 

Reykjavík síðan 1910 en Ásta Norðmann stofnaði hér fyrsta dansskólann árið 1922. Sjö 

árum síðar stofnaði hún síðan fyrsta listdansskólann á Íslandi. Fleiri konur bættust síðar í 

hópinn og opnuðu nýja dansskóla á næstu árum og áratugum. Kennarar við þessa skóla voru 

bæði íslenskir og erlendir. Félag íslenskra listdansara (FÍLD) var stofnað árið 1947 og ári 

síðar var Listdansskóli FÍLD stofnaður. Árið 1952 var svo Listdansskóli Þjóðleikhússins 

stofnaður sem var stór áfangi í danskennslu á Íslandi (Katrín Gunnarsdóttir og Karen María 

Jónsdóttir, 2011, bls.6 ).  

Næstu árin þar á eftir var mikil gróska í danssenunni. Fjölmargir aðrir skólar voru 

stofnaðir af frumkvöðlum danslistar á Íslandi og hafa þeir unnið göfugt og óeigingjarnt starf 

svo um munar í danskennslu landsins síðustu áratugi. Árið 1997 urðu straumhvörf í dansi á 

Íslandi þegar komið var á fót framhaldsskólastigi í nútímadansi og klassískum listdansi hjá 

Listdansskóla Íslands í samvinnu við framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu. Þegar 

Aðalnámskrá fyrir framhaldsskólastig í listdansi var gefin út af Mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu árið 2006 var litið til Listdansskóla Íslands í því samhengi. Í 

kjölfarið hófu Listdansskóli Íslands, Klassíski listdansskólinn og Danslistarskóli JSB 

kennslu skv. aðalnámskrá fyrir listdansskóla og hlutu þeir viðurkenningu sem viðurkenndir 

listdansskólar á grunn- og framhaldsskólastigi. Vorið 2005 var tekin ákvörðum um stofnun 

eins árs diplómanáms í dansi við Listaháskóla Íslands. Fyrirséð var að slík dansdeild yrði 

mikil lyftistöng fyrir danslífið í landinu þar sem þá yrði hægt að mennta dansara á 

háskólastigi innanlands en fyrir stofnun deildarinnar urðu dansarar að sækja sér 

háskólamenntun í greininni erlendis. Jákvæð reynsla af diplómanáminu við Listaháskóla 

Íslands leiddi til stofnunar þriggja ára B.A. náms í samtímadansi. Samtímadansbraut LHÍ 

var stofnuð og hófst kennsla samkvæmt nýrri kennsluskrá haustið 2007. Fyrsti árgangur 

brautarinnar útskrifaðist samkvæmt nýju kennslufyrirkomulagi vorið 2009. Tilkoma 
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dansnáms á háskólastigi skapaði ekki aðeins forsendur fyrir menntun dansara heldur einnig 

fyrir stofnun kennaranáms í greininni. Árið 2009 var opnað fyrir umsóknir dansara í 

meistaranám í listkennslu við Listaháskóla Íslands. Önnur þróun innan háskólans var tilkoma 

nýs kjörsviðs innan Kennaraháskóla Íslands (KHÍ), nú Menntavísindasvið Háskóla Íslands, 

sem mennta átti nemendur til danskennara í grunnskólum. Kennsla við KHÍ hófst samkvæmt 

kennsluskrá haustið 2008 (Katrín Gunnarsdóttir og Karen María Jónsdóttir, 2011, bls. 6).  

Á þeim nítján árum sem ég hef starfað sem kennari í einkareknum listdansskóla hefur 

danssamfélagið hér á landi breyst töluvert og mikið starf verið unnið til að efla stöðu dansins 

í menntakerfinu eins og umfjöllun hér á undan greinir frá. Meirihluti þeirrar mikilvægu vinnu 

hefur þó nær eingöngu snúist um að mennta listdansara framtíðarinnar og gera dönsurum 

kleift að stunda nám á framhalds- og háskólastigi hér á Íslandi. En hver er staða dansins í 

grunnskólum landsins? 

1.2. Dans og grunnskólar landsins 

Dans kemur í fyrsta sinn fyrir í aðalnámskrá á Íslandi árið 1960. Þá er dans talinn til íþrótta 

og kenndur til jafns við leikfimi og sund. Í aðalnámskrá frá 1976 er fjallað um danskennslu 

í íþróttahluta námskrárinnar og sagt að kenna eigi rytmik, listræna leikfimi og þjóðdansa. 

Það er ekki fyrr en árið 1999 sem dans kemur inn sem námsgrein í listgreinahluta 

aðalnámskrár. Dans er þó ekki alveg útilokaður í íþróttahluta aðalnámskrár það árið (Hulda 

Sverrisdóttir, 2015). Dans er heldur ekki skyldunámsgrein í þeirri aðalnámskrá heldur á að 

samþætta dans öðrum námsgreinum, kenna á í námskeiðaformi eða sem valgrein (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2014). Árið 2013 er stórt skref stigið fyrir danslistina þegar dans verður 

viðurkennd námsgrein í grunnskólum landsins og flokkast þá undir sviðslist ásamt leiklist 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013 bls 145). Dans sem listgrein á sér því stutta sögu innan 

grunnskólakerfisins.  

Samkvæmt þeim rannsóknum sem til eru á Íslandi virðist dans ekki vera kenndur sem 

heildstæð kennslugrein í grunnskólum landsins í miklu mæli. Í úttekt Reykjavíkurborgar 

(2009) á listkennslu í grunnskólum borgarinnar kom fram að dans var kenndur í 25 af 36 

skólum borgarinnar eða í 69% tilvika. Danskennsla á yngsta stigi var í um 60% af þeim 

skólum sem höfðu nemendur á yngsta stigi. Á miðstigi var danskennsla í um 40% skólanna 

en á unglingastigi var hlutfallið ekki nema um 10%. Dans var að mestu leyti kenndur í 

stundakennslu og sjaldgæft var að hann væri kenndur í lotum. Niðurstöður úttektarinnar 

sýndu einnig fram á að starfsaðstaða fyrir dans og leikræna tjáningu væri mjög takmörkuð í 
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flestum skólanna og í sumum tilfellum alls engin (Reykjavíkurborg, 2009). Í skýrslu FÍLD, 

Listdanskennsla á Íslandi, staða, umfang og framtíðarmöguleikar frá árinu 2011 kemur fram 

að hátt í 80% grunnskóla í Reykjavík kenndu dans, en í yfirgnæfandi meirihluta er um að 

ræða samkvæmisdans en hann telst ekki skapandi grein eins og listdansinn. Samkvæmisdans 

er keppnisíþrótt og hluti af ÍSÍ, Íþrótta- og ólympíusambandi Íslands (Katrín Gunnarsdóttir 

og Karen María Jónsdóttir, 2011, bls. 12).  

Í rannsókninni Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar (2014) var staða list- og 

verkgreinanna átta könnuð í tuttugu grunnskólum landsins en dans er einmitt ein þeirra. Í 

rannsókninni kemur fram að umfang list- og verkgreina var mismikið í gunnskólunum og að 

helst væri skortur á að nemendum stæði til boða nám í dansi og leikrænni tjáningu. Þar kemur 

meðal annars fram að aðeins fimm kennarar kenndu dans í tveimur árgöngum eða fleirum í 

þeim tuttugu skólum sem tóku þátt í rannsókninni. Til samanburðar má nefna að 

myndlistarkennarar voru tuttugu og sjö, allt að því sexfalt fleiri. Nemendur í 7.–10. bekk 

voru spurðir að því hve skemmtilegt eða leiðinlegt þeim þætti að læra tilteknar námsgreinar 

og var einn svarmöguleikanna „Veit ekki-Hef ekki verið í þessari námsgrein.“ Um 26% 

nemenda völdu þennan svarmöguleika þegar spurt var um dans en aðeins tæp 6% nemenda 

svöruðu á þennan hátt þegar spurt var um myndmennt. Þessi svör nemendanna gefa mjög 

sterkar vísbendingar um stöðu og umfang hverrar greinar í skólunum. Rannsóknin sýndi 

einnig fram á að minna samstarf væri almennt á milli list- og verkgreinakennara samanborið 

við  aðra kennara, bæði innbyrðis en einnig við aðra kennara (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014).  

Í skýrslu rannsóknarinnar er einnig tekið fram að það sé verðugt verkefni að kanna nánar 

hvort skólar almennt virði rétt nemenda sem þeir eiga að hafa til náms í list- og verkgreinum 

samkvæmt aðalnámskrá og að það sé umhugsunarefni hvað ræður för í stefnumörkun og 

áherslum í þeim málum. Það megi því velta fyrir sér hver sanngirnin sé í því að nemandi 

sem hefur brennandi áhuga á dansi eigi aðeins kost á listgreinunum myndmennt og textíl. 

Hið sama á eðlilega einnig við um nemanda sem telur styrk sinn liggja í öðrum list- og 

verkgreinum sem ekki eru kenndar yfir höfuð, nemandinn getur þá með engu móti spreytt 

sig á sínu áhugasviði í sínum skóla (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014).  

Nú þegar dans er orðinn að fullgildri kennslugrein í grunnskólum landsins finnst mér 

mikilvægt að danssamfélagið velti fyrir sér hvernig hægt sé að efla dansinn enn frekar og 

gera hann að sterkri námsgrein innan grunnskóla landsins. Mikilvægi þess er ekki aðeins 

fólgið í því hvað dansnám gefur nemandanum sjálfum heldur einnig hvað það gefur 

danssamfélaginu mikið til baka, þ.e.a.s. einstaklinga sem hafa skilning á og kunna að meta 

dans sem list. 
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1.3. Danskennarar 

Skýrsla FÍLD frá árinu 2011 greinir frá því að þá voru iðkendur í listdansi á Íslandi 3.153 

talsins. Til samanburðar var þessi fjöldi 2.139 árið 2005. Þessar tölur ásamt aukningu á 

notkun frístundastyrks til að greiða niður dansnám renna stoðum undir aukinn áhuga á dansi 

og dansmenntun síðustu ár. Þessi aukning er þó ekki eingöngu bundin við grunn- og 

framhaldsskólastig. Nemendum í dansnámi á háskólastigi hefur einnig fjölgað mikið en því 

miður hefur þessa aukning dansnema ekki skilað þeim áfram í kennaranámið. Það kom fram 

í skýrslu Fíld frá árinu 2011 að fjöldi umsækjanda hafi aldrei orðið nægur til þess að hægt 

hafi verið að kenna dans sem kjörsvið við Menntavísindasvið Háskóla Íslands (Katrín 

Gunnarsdóttir og Karen María Jónsdóttir, 2011, bls.13). Eins og sjá má á heimasíðu 

Menntavísindasviðs Háskóla Íslands hefur kjörsviðið dans verið lagt niður og er það mikið 

áhyggjuefni (Háskóli Íslands, 2021). Þó nokkrir dansarar hafa kosið að stunda 

listkennslunám við LHÍ en of fáir engu að síður. Þeir danskennarar sem þaðan hafa útskrifast 

skila sér ekki inn í grunnskólakerfið, þeir hafa frekar kosið að beita kröftum sínum við 

kennslu í listdansskólum eða framhaldsskólum landsins.  

Miðað við allan þann fjölda iðkenda sem stundar dansnám á Íslandi og allan þann fjölda 

nemenda sem útskrifast af listdansbrautum listdansskólanna er afar áhugavert að velta því 

fyrir sér af hverju svo fáir dansarar kjósi að fara í kennaranám og þá sérstaklega við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands í nám með dans sem kjörsvið. Vert er að taka fram að 

inntökuskilyrði í kennaranám við Menntavísindasvið HÍ krefjast engrar háskólagráðu í dansi 

líkt og hjá LHÍ. Mikilvægt er að danssamfélagið velti því fyrir sér að einn helsti vandi 

danskennslu í grunnskólum er einfaldlega skortur á fagmenntuðum kennurum. Þetta ástand 

á ekki aðeins við hér á Ísland, vandanum deilum við með mörgum öðrum þjóðum.  

Í grein Anne Green Gilbert, Dans education in the 21st Century (2005) kemur fram að 

mörg lönd glíma við sama vanda. Skortur á kennurum til að kenna dans í skólum virðist vera 

vandamál hvar sem það er kannað í heiminum. Gilbert talar um að vandinn gæti leynst í því 

að við þurfum danskennara í skóla sem skilja kennslufræði, þroska barna, kennsluferlið, 

danstækni, meginreglur danssmíða og fleira eins og danssögu, menningu og heimspeki. 

(Gilbert, 2005). Líkt og bent hefur verið á eru danskennarar í almenna skólakerfinu í raun 

kennari, leiðbeinandi, danshöfundur, leikstjóri, skipuleggjandi kennsluáætlana, stjórnandi og 

matsmaður allt í senn. Þessum hlutverkum þarf að sinna á hverjum degi og finna jafnvægi á 

milli þeirra (Kassing og Jay, 2003).  
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Anne Bamford (2011) vakti einnig athygli á þessu í skýrslunni List- og 

menningarfræðsla á Íslandi en þar segir að þörf sé á fleiri menntuðum listgreinakennurum á 

Íslandi. FÍLD tekur undir þetta í skýrslu sinni Listkennsla á Íslandi (2011) en þar segir:  

Enn eru fáir dansarar menntaðir í kennslufræðum þó þeir séu fagmenntaðir dansarar. Það 

ætti að hvetja til slíkrar menntunar til að byggja upp gæði og fagmennsku í 

listdanskennslu. (Katrín Gunnarsdóttir og Karen María Jónsdóttir, 2011, bls.15). 

Þegar Aðalnámskrá grunnskólana (2013) er skoðuð kemur fram mjög sterk trú á 

menntagildi listgreina og eru hæfniviðmið listgreina þar metnaðarfull og viðamikil. Í skýrslu 

Anne Bamford (2011) er hins vegar komið inn á það að markmið almenns kennaranáms eru 

óljós hvað varðar listir. Niðurskurður á kennslutíma og umfangi í list- og menningarfræðslu 

í almennu kennaranámi hefur leitt til þess að minnka framboð á slíkum námskeiðum. Sá tími 

sem kennaranemar fá í listum og menningu hefur jafnt og þétt verið skorinn niður. 

Leikskólakennarar fengu til að mynda alls 27 einingar í listum skólaárið 2000-2001. 

Skólaárið 2009-2010 voru þessar einingar komnar niður í 23. Ástandið er enn alvarlegra í 

menntun grunnskólakennara. Skólaárið 2000-2001 voru 8 einingar í kjarna fyrir alla 

kennaranema en skólaárið 2009-2010 höfðu þær allar verið skornar burt sem skyldufög. 

Námskeið í listum eða menningarfræðslu eru því hreinlega ekki hluti þeirra kjarnagreina sem 

grunnskólakennarar taka í sínu nám. Sú menntun sem nemandi í Kennaraháskóla Íslands 

getur aflað sér í listum og menningu er alfarið byggð á valnámskeiðum og þar með áhuga 

kennaranemanna (Bamford, 2011).  

Dansinn sem listgrein á sér ekki langa hefð innan grunnskólakerfisins og er staða 

dansins sem námgrein óskýr að mörgu leiti. Að mínu mati er brýn þörf á að byggja upp þessa 

hefð. Þróa þarf skýra menntasýn fyrir dans í grunnskólum landsins og hvetja dansnema sem 

og starfandi  listdanskennara til að fara í kennaranám og sækja sér kennsluréttindi. Auka þarf 

almennan skilning á mikilvægi og gildum dansmenntunar í samfélaginu. Einlæg von mín er 

sú að lokaverkefnið mitt við Listkennsludeild Listaháskóla Íslands geti orðið liður í því að 

marka þá vegferð. 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hverjir möguleikar dansins eru í almenna 

skólakerfinu. Með orðinu möguleiki á ég ekki eingöngu við hvaða möguleika dansinn hefur 

upp á að bjóða sem hluti af heildarmenntun barna heldur einnig hvaða möguleika dansinn 

hefur til að vaxa og dafna í skólakerfinu á eigin forsendum sem skapandi grein. Rannsókninn 

var unnin út frá rannsóknarspurningunni: Hverjir eru möguleikar dansins í kennslu? og voru 

undirspurningar tvær, annars vegar spurningin hver er staða danskennslu í grunnskólum í 

dag? og hins vegar spurningin hvað telja starfandi listdanskennarar að séu helstu 
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möguleikar í danskennslu í grunnskólum landsins? Rannsóknin var í tveimur liðum og notast 

var við blandaða rannsóknaraðferð. Annars vegar er um að ræða eigindlega rannsókn þar 

sem tekin voru rýnihópaviðtöl við listdanskennara til að kanna viðhorf, reynslu og gildismat 

þeirra um möguleika dansins í grunnskólum Sjónarmið listdanskennara eru afar mikilvæg í 

þessu samhengi. Í fyrsta lagi er nauðsynlegt að fá fram sjónarmið þeirra um möguleika 

dansins sem listgrein ef þróa á skýra mennasýn fyrir dansinn í grunnskólum á Íslandi. Þeirra 

raddir eru mikilvægar sérstaklega í ljósi þess að dans á sér langa sögu innan íþrótta í almenna 

skólakerfinu og samkvæmisdansakennsla hefur hingað til verið ríkjandi í danskennslu í 

grunnskólum landsins. Í öðru lagi eru listdanskennarar ekki að skila sér inn í kennslu í 

grunnskólum landsins og fáir dansarar sækja í listkennslunám. Skoðanir og reynsla 

listdanskennarana gætu varpað einhverju ljósi á hvers vegna svo sé. 

Hins vegar var framkvæmd megindleg rannsókn þar sem send var út könnun á alla 

grunnskóla landsins til að kanna stöðu danskennslu í grunnskólum í dag. Niðurstöður fyrri 

rannsókna sem fjallað var um hér að ofan eru sterk vísbending um að hlutverk dansnáms 

innan grunnskólakerfisins sé ekki nógu skýrt og að danskennsla í grunnskólum virðist ennþá 

vera tengd meira við íþróttir en list þrátt fyrir að dans hafi orðið hluti af listgreinum í 

aðalnámskrá árið 1999. Þessar rannsóknir vöktu áhuga minn á að kanna stöðu danskennslu 

í grunnskólum en frekar. Hve margir skólar á landinu kenna dans? Hvernig er fyrirkomulag 

kennslunnar og hver er menntun danskennarans? Ef efla á dansinn sem sterka námsgrein 

innan grunnskólans þurfum við að vita hvernig landslagið liggur, öðruvísi er ekki hægt að 

byggja ofan á það. Sérstaklega áhugavert er skoða núverandi stöðu í ljósi þess að þegar 

ofangreindar rannsóknir voru gerðar, miðaðist kennsla í grunnskólum við Aðalnámsskrá 

grunnskóla frá 1999. Í henni var dans ekki skyldunámsgrein líkt og nú er og því áhugavert 

að athuga hvort staða dansins sem námgrein hafi eitthvað breyst síðan námsgreinin dans varð 

að skyldunámsgrein árið 2013. Í ritgerðinni eru niðurstöður rannsóknarinnar kynntar og þær 

settar í fræðilegt samhengi við skrif um dans og danskennslu. 
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2. Fræðikafli   

2.1 Hvað er dans?  

Skilgreining leitarvélarinnar Google á dansi er „samansafn hreyfinga sem passa við hraða 

og takt ákveðinnar tónlistar“. Ekki er hægt að neita því að hvötin til að hreyfa sig í takt við 

tónlist er yfirleitt sterk og hafa flest okkar tilhneigingu til þess að stappa niður fæti eða slá í 

borð þegar við heyrum taktfasta tónlist. Meira að segja lítil börn byrja að dilla sér í takt við 

tónlist áður en þau geta gengið eða talað. Íslensk orðabók skilgreinir dans sem líkamlega 

tjáning á tilfinningum og hugmyndum í gegnum hreyfingar og takt. Oftast við tónlist og í 

ákveðnu rými. Til að losa orku eða bara til að njóta hreyfinganna sjálfra. Ég tel að flestir geti 

verið sammála um það að tilfinningar okkar eru samofnar dansinum. Dans er mun meira en 

líkamsþjálfun og afþreying. Hann er öflugur miðill til að tjá gildi sín, vonir, þrár og hugsanir. 

Danshöfundar setja sína eigin reynslu og tilfinningar í dansverkin sem þeir skapa og 

flytjendur dansverksins túlka þær. Þegar áhorfandi svo upplifir dansverk vekur það upp 

tilfinningar hjá honum. 

En þó svo að dans og tilfinningar séu tengdar órjúfanlegum böndum er þá dans einungis 

tjáning eða útrás tilfinninga? Susan W. Sansom segir svo ekki vera en hún er bandarískur 

prófessor í dansi sem hefur unnið að rannsóknum í danskennslu og birt ótal greinar um það 

efni. Í bók sinni Embodied Curriculum Theory and Research in Arts Education (2016) talar 

hún um að dans sé leið til tjáningar og að hann byggi á sköpun í formi hreyfinga. 

Hreyfingarnar eru mótaðar og kynntar öðrum af ásettu ráði. Að hennar mati er því kannski 

betra að spyrja hvað greinir dans frá öðrum hreyfingum sem manneskjan framkvæmir og/eða 

tjáir? (Sansom 2016, bls. 28-29). Eitt af því sem þarf að skoða í þessu samhengi er að þær 

hreyfingar líkamans sem eru lýsandi yfir tilfinningar okkar þurfa ekki endilega að vera dans. 

Dans er tjáning en samkvæmt Sansom á ekki að líta á dans sem huglæga sjálfstjáningu heldur 

frekar sem hlutlæga sköpun tjáningar. Sjálfstjáning í dansi er listræn túlkun þín á 

viðfangsefninu þar sem þú gefur tilfinningum form og lögun. Sansom talar einnig um að 

dans sé það að gera hreyfingarnar sjálfar merkingabærar með því að vera meðvitaður um 

þær þegar þú framkvæmir þær. Það þýðir samt ekki að dans sé alltaf að tjá tilfinningar þínar 

heldur aðeins það að dans sé meira en bara æfingar með líkamlegri vitund. Hreyfingar eru 

byggingarefnið sem dans er búin til úr og dans er því ekki hvað við gerum heldur hvernig 

við gerum það. Sem sagt dans verður til þegar við sem manneskjur verðum okkar eigið 

sköpunarverk (Sansom, 2016 bls 28)..  
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En af hverju tölum við um að listamenn skapi list? Susanne Lange heimspekingur veltir 

þessu fyrir sér í bók sinni Problems of art (1957). Listmálari skapar ekki málningu eða striga 

og ekki skapar dansari hreyfigetu sína og líkama. Listamenn finna til þau hráefni og verkfæri 

sem þarf til að skapa list sína rétt eins og bakari notar t.d. egg og hveiti í köku sína. Aldrei 

er talað um það að bakarinn skapi köku sína en þegar það kemur að listaverkum tölum við 

um sköpunarverk. Lange veltir því fyrir sér hvað við meinum með þessu orði sköpun? Hvað 

er verið að skapa? Hvað til dæmis skapar dansinn? Augljóslega dans eða dansverk segir 

Lange en bætir við að það er ekki verið að skapa efnivið dansins, ekki líkama þeirra, 

búningana, sviðið, ljós, tónlist, aðdráttarafl jarðar eða neina aðra hluti. Það er verið að nota 

alla þessa hluti til að skapa eitthvað sem er eitthvað mun meira en þessir hlutir, eða dansinn 

sjálfan (Lange, 1957).  

Dans er að hennar mati ímynd (appearance eða apparition). Hún sprettur út frá 

hreyfingum dansarans en er samt eitthvað annað en bara hreyfingar. Dansarar skapa dans og 

dansinn er ímynd kraftsins og orkunnar. Einhvers konar dýnamísk ímynd eins og hún vill 

kalla hana (dynamic image). Líkamlegi raunveruleikinn er gefinn, staðurinn, aðdráttaraflið, 

líkaminn, vöðvastyrkurinn og búnaður eins og ljós, hljóð o.fl. Það er allt raunverulegt. En í 

dansverkinu hverfa þeir og í fullkomnu dansverki sjáum við þá ekki lengur, þeirra hverfa í 

eina heild að hennar mati. Það sem við sjáum, heyrum og upplifum er í raun sýndarveruleiki, 

hreyfanleg orka, kraftur, átök, lausnir o.s.frv. Þetta er það sem er skapað. Þessi ímynd sem 

við upplifum í dansi hefur þó ekki sömu einkenni og önnur skynjun okkar en samkvæmt 

Lange upplifum við hana sem hlaðna tilfinningum. Þá er ekki sjálfsagt að dansararnir sjálfir 

upplifi endilega þessar tilfinningar, þær tilheyra dansinum sjálfum. Dans, eins og önnur 

listaverk, er skynjanlegt form sem tjáir mannlegar tilfinningar sem koma út frá mismunandi 

reynslu. Dans er ekki tilfinningar dansaranna sjálfra heldur er dans að tjá hugmynd 

samkvæmt Lange. Hugmynd um það hvernig tilfinningar og allt sem tilheyrir kemur og fer 

eða vex og dafnar ásamt öllu því sem gefur innra lífi okkar einingu og persónulegt auðkenni. 

Innra líf manneskju er hennar saga, hvernig tilfinning það er fyrir hana að lifa í þessum 

heimi. (Lange, 1957).  

Susan W. Stinson, ástralskur prófessor í dansi, talar um í bók sinni Movement and 

Dance (2016) að þegar fólk hugsi um list þá hugsi það einmitt fyrst um þessi ytri áhrif 

hennar, eingöngu afurðina sem verður til í listræna ferlinu. En list hefur einnig innri áhrif. 

Til samanburðar má nefna að flestir líta á form sem eitthvað sem horft er á og skynjað utan 

frá, t.d. hringur eða kassi. Dansarar vita hins vegar að form er ekki bara það hvernig það lítur 

út utan frá heldur einnig hvernig tilfinningu það gefur okkur innan frá. Við búum til form í 
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umhverfi okkar með beinum okkar og vöðvum. Innra formið okkar býr til það ytra. Stinson 

talar um að það sé þessi innri skynjun okkar á sjálfum okkur í hreyfingunni eða kyrrðinni 

sem breytir því sem annars væri skynjað sem að standa, sitja, ganga eða hlaupa yfir í dans. 

Þessi innri skynjun sé ekki aðeins mikilvægur partur af því hvernig maður dansar heldur 

einnig hvernig maður skynjar dansinn. Ef við hugsum eingöngu um dans sem listrænan hlut 

sem aðeins er hægt að horfa á verður hann aldrei meira en myndir á hreyfingu. Auðvitað 

horfa áhorfendur á dans en sjónræn skynjun skilar aðeins yfirborðslegu áhorfi samkvæmt 

Stinson. Til þess að skilja dans verður maður að nota líkamlega skynjun. Það gerir manni 

kleift að fara inn í dansverkið og upplifa sjálfan sig sem þátttakanda í því (Stinson, 2016 bls 

156). Möguleikar dansins eru margir og dans er opið hugtak sem breytist og þróast með 

manneskjunni sem upplifir hann. Það getur því reynst mörgum erfitt verkefni að skilgreina 

dans og einmitt þess vegna er mikilvægt að skilgreina tilgang hans innan almenna 

menntakerfisins. Skoðum hvernig dans er settur fram í Aðalnámskrá grunnskóla. 

2.2 Dans og Aðalnámskrá grunnskóla 

Aðalnámskrá birtir menntastefnu stjórnvalda og er skólum skylt að fylgja gildandi 

aðalnámskrá hverju sinni til að samræmi sé í skólakerfi landsins. Skólastjórnendur og 

kennarar þróa svo eigin skólanámskrár og er það svo ábyrgð kennara að útfæra sína kennslu 

á faglegan hátt samkvæmt stefnu aðalnámskrár. Menntastefna landsins sem birt er í 

Aðalnámskrá grunnskóla er reist á sex grunnþáttum menntunar. Þessir grunnþættir eru læsi, 

sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, sköpun og heilbrigði og velferð. 

Grunnþáttunum er ætlað að undirstrika meginatriði í almennri menntun og stuðla að meiri 

samfellu í öllu skólastarfi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013).  

Í aðalnámskrá er talað um að dans sé mikilvægur hluti af listaflóru landsins og 

órjúfanlegur hluti af hreyfimenningunni. Dansinn eigi sér mörg og ólík andlit sem eiga það 

sameiginlegt að örva og þroska líkamsvitund, líkamslæsi og hreyfigreind einstaklinga. Dans 

sé skapandi listform sem veitir nemendum tækifæri á því að tjá sig á annan hátt eins og sjá 

má hér: 

Mikinn hluta þeirrar þekkingar sem börn tileinka sér í lífinu öðlast þau í gegnum 

líkamlega hreyfingu. Dansinn er mikilvæg leið til að hlúa að og örva hreyfi- og 

rýmisgreind og félagsþroska og veita einstaklingum þannig aukið tækifæri til þroska og 

mennta. Í líkamanum býr þekking og skilningur á veruleikanum sem í sumum tilfellum 

er eingöngu hægt að tjá í gegnum hreyfingu. Skapandi og listræn vinna í dansi veitir 

nemendum tækifæri til að koma þessari þöglu þekkingu á framfæri og fyrir suma er 

líkamstjáning nærtækasta leiðin til að tjá sig almennt. Í skapandi dansi takast nemendur 

á við mismunandi verkefni á eigin forsendum óháð stöðu og þroska þeirra að öðru leyti 

(Aðalnámskrá gunnskóla, 2013 bls 144). 
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Í aðalnámskránni er einnig talað um menntagildi listgreinanna og að allir hafi hæfileika 

til þess að skapa. Í list og verkgreinum fái nemendur aðstæður og margvísleg tækifæri til að 

þroska þann hæfileika. Í skapandi starfi fái nemendur tækifæri til að virkja og efla 

ímyndunaraflið, þjálfast í að taka ákvarðanir þar sem þeir vega og meta mismunandi valkosti 

og sjá afleiðingar af vali sínu (Aðalnámskrá gunnskóla, 2013 bls 143). Í þekktustu bók sinni 

The Art and the Creation of Mind skrifar Eisner um hlutverk lista í skólakerfinu og tekur í 

sama streng. Í listnámi þarf nemandinn oftar en ekki að treysta á eigið mat og nota eigin 

dómgreind. Þar er ekki einhver ein regla sem segir til um hvernig hlutirnir eiga að vera heldur 

er alltaf rými fyrir einstaklinginn sjálfan að taka ákvörðun. Ákvörðun sem byggð er á 

tilfinningu um að hvað sé rétt. Þannig þroski nemandinn dómgreind sína í gegnum listnám 

þar sem nemandi upplifir að það séu fleiri en ein lausn á verkefni og að spurningar hafa ekki 

endilega rétt svör (Eisner 2002, bls 70-92).  

Í gegnum listnám læra nemendur einnig að mati Eisner að það sé í lagi að skipta um 

skoðun og breyta um stefnu þegar þess er þörf. Nám í listum krefst nefnilega hæfni til að 

takast á við óvænt verkefni sem koma upp í vinnuferlinu. Þannig geti listnám kennt börnum 

að smávægilegar breytingar geti haft mikil áhrif og nauðsynlegt sé að bregðast við þeim. 

Hann talar um að þær aðferðir sem beitt er í listum séu í raun þær sömu og aðferðir 

vísindamanna. Þar sé víðsýni og sveigjanleiki í hugsun lykilatriði til að koma auga á lausnir 

við tiltekin vandamál. Vísindamenn þurfa að setja fram tilgátur, rannsaka, gera tilraunir og 

koma með lausnir. Listamenn fara í gegnum þetta sama ferli því þeir þurfa stöðugt að velta 

fyrir sér orsökum og afleiðingum vegna ákvarðanatöku í skapandi ferli. Þeir þurfa í sífellu 

að velta fyrir sér möguleikum og eiga samtal við verkið. Þetta ferli hefur áhrif á verkið og 

endanlega útkomu sem er andstætt við það að móta fyrir fram ákveðna leið í átt að hinu eina 

rétta svari (Eisner, 2002, bls. 196–200). Aðalnámskrá tekur undir orð Eisner: 

Með listum getur maðurinn tjáð og dýpkað tilfinningar sínar og öðlast skilning og reynslu 

sem ekki verður færð í orð. Listsköpun opnar einstaklingum fjölbreyttar leiðir til að vinna 

með hugmyndir, varpa fram spurningum, endurspegla og túlka eigin reynslu og annarra. 

Þannig þroska nemendur hæfileika sinn og getu til að vega og meta gjörðir sínar og 

umhverfi með gagnrýnum hætti. Við listsköpun opnast oft ný og óvænt sjónarhorn á 

hugmyndir og hluti, það losnar um hömlur og kímnigáfa nemenda fær gjarnan notið sín 

í óvenjulegum og ögrandi verkefnum. Við slíkar aðstæður koma leyndir hæfileikar 

gjarnan fram og nemendur tengjast innbyrðis á annan hátt en í öðrum greinum 

(Aðalnámskrá gunnskóla, 2013 bls 143). 

Það gleymist stundum að listgreinar eru nátengdar huga þeirra sem þær stunda en eru 

ekki aðeins hreyfingar með höndunum eða líkamanum. Þá virðist þetta gleymast oftar þegar 

dans á í hlut en hann getur verið mjög líkamlega erfið listgrein. Listgreinar þjálfa börn í að 

læra á tilfinningar sínar og er það afar mikilvægt því oft getur reynst erfitt að kenna á og 
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útskýra tilfinningar. Öll höfum við tilfinningar og við þurfum að næra þær til að lifa af. Í 

gegnum listir fá börnin að upplifa tilfinningar og kannski læra þannig að skilja sínar eigin 

(Eisner, 2002). Dans er hér engin undantekning. 

Danskennsla í grunnskólum er bundin viðmiðunarstundaskrá sem byggir á ákveðnu 

tímamagni sem nær yfir allar fimm listgreinarnar, tónmennt, myndmennt, textílmennt, dans 

og leiklist og samsvarar 160 mínútum á árgang á viku frá 1.-7. bekk eða fjórar kennslustundir 

á viku. Listgreinarnar fimm þurfa því að deila þessum fjórum kennslustundum sín á milli og 

er það á ábyrgð viðkomandi skóla að ákvarða hvernig staðið skuli að skiptingunni. Auk þess 

eiga 8.-10.bekkur að geta valið listgreinar í valáföngum skólans. Í grunnskólum er kennsla í 

dansi á vegum almennra bekkjarkennara eða danskennara.  

Í hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla (sjá mynd 1) er hægt að finna viðmið fyrir 

dans fyrir fjórða, sjöunda og tíunda bekk. Þau skilgreina hvað nemendur eiga að kunna við 

Mynd 1: Hæfniviðmið fyrir dans. Tekið úr aðalnámskrá grunnaskóla. Hæfniviðmið í dansi 

koma til viðbótar sameiginlegum hæfniviðmiðum list- og verkgreina. 
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lok hvers bekkjar og verða viðmiðin meira krefjandi því eldri sem nemendurnir eru 

(Aðalnámskrá gunnskóla, 2013, bls. 145). Þegar hæfniviðmiðin eru skoðuð kemur skýrt fram 

að kenna eigi dans sem list. Nemendur eiga meðal annars að læra grunntækni í dansi eins og 

takt, samhæfingu og góða líkamsbeitingu. Það á að þjálfa nemendur í að skapa og koma fram  

sem og tjá hugmyndir sínar á gagnrýnin hátt. Ekki er minnst neitt á ákveðna dansstíla nema 

þjóðdansa. Hæfniviðmiðin eru viðamikil og opin og gera kröfu á að nemandi kynnist öllum 

hliðum dansins. Danskennarinn þarf því að ná fram þessum markmiðum án þess að kenna 

bara einn stíl af dansi. Í gegnum árin hafa ákveðnir dansstílar innan dansins þróast. Þeir stílar 

hafa skýr markmið og hefðir um hvernig eigi að kenna ákveðinn stíl. Hæfniviðmiðin gera 

kröfu um annað kennslufyrirkomulag en það sem til staðar er í dansskólum landsins.  

2.3 Dansmenntun á ólíkum forsendum – hvað þarf að hafa í huga 

Almennt gerir fólk sér ekki grein fyrir því hvernig danskennslu innan grunnskólans skuli 

háttað eða hvernig hún er. Fáir hafa upplifað dans á sinni skólagöngu og líta því oft á dansinn 

sem áhugamál eða frístund þar sem þú t.d. lærir ákveðin stíl af dansi þér til skemmtunar. 

Markmið dansmenntunar í grunnskólum eru mun viðameiri eins og fram kemur í kaflanum 

hér á undan. Hæfniviðmið í Aðalnámskrá grunnskóla gera kröfu um yfirgripsmikið nám sem 

nær til allra þátta dansins. Eins og sjá má á þessum texta upp úr Aðalnámskrá (2013):  

Í líkamanum býr þekking og skilningur á veruleikanum sem í sumum tilfellum er 

eingöngu hægt að tjá í gegnum hreyfingu. Skapandi og listræn vinna í dansi veitir 

nemendum tækifæri til að koma þessari þöglu þekkingu á framfæri og fyrir suma er 

líkamstjáning nærtækasta leiðin til að tjá sig almennt. Í skapandi dansi takast nemendur 

á við mismunandi verkefni á eigin forsendum óháð stöðu og þroska þeirra að öðru leyti 

(Aðalnámskrá gunnskóla, 2013 bls 144). 

Þegar einkarekinn dansskóli er stofnaður er það jafnan gert með það að markmiði að 

kenna sérhæft dansnám s.s. ákveðinn dansstíl, t.d. ballett, nútímadans, jazzballett o.s.frv. 

Leitast er við að bæta tæknilega leikni nemandans í ákveðnum dansstíl og hæfni hans sem 

dansara. Þegar kemur að því að kenna dans í grunnskólum er ekki verið að kenna einn stíl af 

dansi. Dansskólar leggja áherslu á tækni, sviðsframkomu og sýningar á meðan danstímar í 

grunnskólum þurfa að vera á almennari forsendum og leggja áherslu á að kynna fjölbreytta 

flóru af dansstílum. Dansskólar þjálfa og kenna nemendum sem hafa sett sér sérhæfð 

markmið en í grunnskólum á að kynna dans fyrir öllum nemendum til að víkka og styrkja 

huga þeirra og líkama. Dansskólar kenna sérhæfða leikni og þekkingu á meðan grunnskólar 

eiga að sinna kennslu sem stuðlar að almennri færni og þekkingu á dansi út frá ólíkum 

dansstílum. Þessi greinamunur er mikilvægur þar sem sú þjálfun sem fram fer í einkareknum 
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dansskólum krefst oft á tíðum stífra æfinga, sérstaklega ef um afreks- eða atvinnumiðað 

dansnám er að ræða. Að mæta í danstíma einu sinni í viku í grunnskóla getur ekki leitt af sér 

þann árangur sem þarf til að verða atvinnudansari. Dansskólar vinna að hæfniviðmiðum sem 

tilgreind eru í Aðalnámskrá fyrir listdansskóla eða í skólanámsskrám listdansskólanna á 

meðan danskennsla í grunnskólum er skipulögð eftir lögbundnum aðalnámskrám fyrir 

grunnskóla sem gefnar eru út af menntayfirvöldum (Smith-Autard, 1997, McCutchen, 2006).  

Andrúmsloftið í kennslustofum dansskóla er ólíkt andrúmsloftinu í kennslustofum 

grunnskólans. Í grunnskólum hafa, eðli málsins samkvæmt, ekki endilega allir nemendur 

brennandi áhuga á því að læra dans. Kennarar þurfa því að hafa ákveðna kunnáttu til að geta 

átt við áhugalausa nemendur sem og þá sem hafa truflandi áhrif á tímann. Fagið þarf að vera 

aðgengilegt öllum nemendum en ekki bara þeim sem hafa sérstaka færni eða hæfileika. Í 

grunnskólum er mun meiri þörf fyrir kennaramenntaða danskennara til að eiga við slíkar 

aðstæður. Í einkareknum dansskólum getur verið nóg að hafa háskólagráðu í faginu (Gilbert, 

2005). Í dansskólum er dans brotinn niður, nemandinn lærir t.d. tækni í ákveðnum stíl í 

einum tíma, spuna í öðrum og kóreógrafíu í hinum. Fyrir börn í grunnskólum er aðeins 

nauðsynlegt að gera dans skiljanlegan sem listform og setja hann í samhengi. Það þarf að 

gæta þessa að námið sé ekki tilviljanakennt og hjálpa nemendum að tengja saman það sem 

þau læra svo þau geti notað þá þekkingu í öðrum þáttum dansins. Því þarf að búa til samhengi 

með því að tengja saman hugtökin eða bútana sem verið er að kenna. Hvernig eiga þau annars 

að læra hvað dans getur verið? Hvernig munu þau annars skilja dans? (McCutchen, 2006).  

Í danshluta aðalnámskrár (2013) er mikið fjallað um líkamann og hlutverk hans í 

dansinum, að í líkamanum búi þekking og að hægt sé að tjá sig með líkamanum á fjölbreyttan 

hátt. Einnig kemur fram að dansinn þjálfar líkamann en hann geri það á annan hátt en íþróttir: 

Mikilvægt er að styrkja hreyfigreind nemenda í gegnum dans og hvetja þá til að hreyfa 

sig daglega og stuðla þannig að því að nemendur taki ábyrgð á eigin heilbrigði. Í þessum 

efnum helst dansmenntun í hendur við íþróttakennslu, en bætir við þekkingu á sköpun og 

líkamlegri tjáningu (Aðalnámskrá gunnskóla, 2013 bls 144). 

Innan dansins togast listræna hliðin oft á við íþróttahliðina og öfugt. Dansinn er 

líkamlega krefjandi listgrein og krefst sannarlega mikillar þjálfunar ef þjálfunin er 

afreksmiðuð eða á atvinnustigi. Atvinnudansarar þjálfa líkama sinn á sama hátt og 

atvinnuíþróttamenn. Í aðalnámskránni er þó augljóst að áherslan er önnur. Mikilvægt er að 

hafa þetta í huga þegar kemur að dansmenntun barna í grunnskóla, sérstaklega í ljósi þess að 

dans hefur í ríku mæli verið skilgreindur sem íþrótt í almenna skólakerfinu og var lengi vel 

hluti af íþróttakennslu í grunnskólum (Hulda Sverrisdóttir, 2015).  
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Vert er að skoða í þessu samhengi hvernig litið er á líkamann og hvernig hann hefur 

verið notaður í menntun. Samkvæmt Sansom hefur það verið áberandi í skólakerfum 

heimsins að útiloka líkamann frá náminu og lærdómsferlinu (Sansom, 2016 bls 38). Ken 

Robinson (2006) tekur undir þetta í fyrirlestri sínum, How schools kill creativity, og segir að 

við séum í raun að mennta alla til að verða háskólaprófessorar miðað við þá kennslu sem fer 

fram í skólunum í dag. Við höfum líkama og við eigum að mennta hann allan, ekki bara 

hugann (Robinson, 2006). Allt of algengt er að hugur og líkami séu aðskildir og þeirri trú 

viðhaldið að hugurinn eða skynsemin sé eini þátturinn sem vert sé að veita athygli í kennslu. 

Líkaminn er nánast skilinn eftir fyrir utan kennslustofuna ónærður. Sansom vill meina að 

þar af leiðandi sé litið á dans og annað form líkamlegs náms sem óþarfa. Þetta gerir það 

einnig að verkum að til verður einhvers konar andspyrna gegn líkamanum í námi. Sansom 

upplifir að slík viðhorf hafi áhrif á nemendur sem mæta í danstíma, vekji hjá þeim efasemdir 

um að dans eigi að spila nokkurt hlutverk í umhverfi kennslu og náms (Sansom, 2016 bls 

39).  

Eisner og Gardner eru líklega einir áhrifamestu kenningarsmiðir sem hafa rætt um listir 

sem aðallega hugrænt ferli. Það að listaverkið sjálft sé ekki list heldur sé listin fólgin í því 

hvernig við skynjum verkið. Þegar dansinn var aðskilinn frá íþróttakennslu í aðalnámsskrá 

og sameinaður öðrum listgreinum var hann einnig aðskilinn frá líkamanum að einhverju leiti 

samkvæmt Sansom. Líkaminn var þá orðinn að verkfæri eða miðli eins og málning eða 

pappír. Af þessu leiddi að danskennarar eru oft hræddir við að tala mikið um líkamann. Sá 

ótti stafar af því að umræða um líkamlega erfiðið sem fylgir dansinum geti gert lítið úr 

dansinum sjálfum og það að draga athyglina að skynjun, þ.e. að líkamleg ánægja 

dansiðkunar geri hann einhvers minna virði sem list?  En er hugsun ekki upplifun með öllum 

líkamanum? Eða er hún eingöngu fyrir ofan háls? Þar til þekking er orðin samofin þér og 

kominn inn í taugakerfið eftir miklar æfingar má frekar líkja henni við staðreynd sem lögð 

var á minnið fyrir próf og gleymist að því loknu. Líkamleg vitneskja eins og að hjóla, spila 

á píanó eða aka bíl er stöðugt samspil líkama og huga og krefst þrotlausra æfinga til að ná 

góðri færni. Þó er merkilegt hve erfitt það virðist vera að hugsa um líkama og huga sem eina 

heild. Þetta er meira að segja erfitt í tungumálinu því þar þarf að setja bandstrik á milli 

orðanna til að tengja hug og líkama saman (mind-body). Þá virðist vera auðveldara að taka 

eftir því þegar líkaminn truflar hug okkar frekar en þegar líkami og hugur vinna sem heild. 

Sem dæmi mætti nefna þegar maður þreytist á lestri eða getur ekki setið kyrr þegar þess þarf. 

(Stinson bls 158).  
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2.3.1. Erlendar fyrirmyndir 

Umhverfi og markmið listdanskólana og grunnskólana eru, eins og fjallað hefur verið um, 

mjög ólík og krefjast þess að námið sé skipulagt á mismunandi hátt. Ef litið er til Bretlands 

og hvernig danskennslu í grunnskólum er háttað þar, má sjá að áhersla er lögð á mikilvægi 

þess að kenna dans sem list innan almenna menntakerfisins. Kennslan á að leiða af sér 

listrænt-, fagurfræðilegt- og menningarlegt nám. Jafnvægi á að vera milli þess að skapa, sýna 

og horfa á dans svo að nemendur geti lært að meta dans sem list (Smith-Autard, J.M, 1997).  

Í bók Smith-Autard, The Art of Dance in Education (1997), er fjallað um hvernig 

danskennslu hefur í gegnum tíðina verið háttað í menntakerfinu í Bretlandi en þar hafa tvær 

aðferðir helst verið ríkjandi. Annars vegar er um að ræða skapandi dans (ýmist educational 

dance eða creative dance) sem er frjáls, opin og nemendamiðuð kennsluaðferð, þróuð út frá 

kenningum Rudolf Laban í kringum 1950. Hins vegar er um að ræða aðferð sem hægt væri 

að kalla atvinnumiðað módel. Sú aðferð þróaðist í kringum árið 1960 en þar er 

aðalmarkmiðið að þjálfa dansara með mikla færni í að flytja dansverk innan leikhúsa sem 

sýna skyldi fyrir áhorfendur. Í atvinnumiðaða módelinu er kennd danstækni ákveðins 

dansstíls sem ákveðin hefur verið fyrir fram, t.d. jazz, ballett eða Graham.  

Í kringum árið 1980 varð stefnubreyting í Bretlandi þegar byrjað var að vinna með 

Midway módelið innan almenna skólakerfisins. Þetta módel sameinar nokkra þætti skapandi 

dans- og atvinnumiða námsins en inniheldur einnig nýjar hugmyndir. Það sem aðgreinir þetta 

módel frá hinum tveim liggur einkum í þeirri sýn að dans stuðli jafnt að listmenntun, 

fagurfræðilegri menntun og menningarlegri menntun. í Midway módelinu eru skilgreindar 

þrjár undirstöður dansmenntunar en þær eru að skapa, flytja/sýna og kunna að meta dans. 

Megin áhersla módelsins er á þörfina fyrir gott jafnvægi í hugum nemenda á milli þess að 

skapa, flytja/sýna og horfa á dans. Þá er einnig lögð áhersla á þörf þess að nemendur öðlist 

færni í því að meta dans, þeirra eigin en einnig annarra, sem list. Kennarar og nemendur 

vinna stöðugt saman með tilfinningar og þekkingu í dansi. Afar brýnt er að kennarar átti sig 

á mikilvægi samspils milli þessara þátta og þeirri hættu sem geti fylgt því að leggja of mikla 

áherslu á aðeins annan þeirra í náminu. Færni í líkamshreyfingum þróast með því að 

framkvæma eða flytja dansverk. Færni í danssmíði þróast við það að semja dansa upp á eigin 

spýtur og læra dansa sem aðrir semja. Einnig er mikilvægt að þróa færni nemenda í að horfa 

á dans, lýsa honum, túlka hann og meta. Færni, þekkingu og skilning á dansi er ekki hægt að 

aðskilja og þróa eina og sér, þeir þróast samtímis (Smith-Autard, 1997 bls. 18).  
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Midway módelið einblínir því á mikilvægi þess skilningur á dansi þróist jafnt og þétt í 

dansnámi. Hugtakið dans þróast stöðugt og breytist í sífellu. Yngri nemendur kunna að hugsa 

um dans sem samansafn af hreyfingum sem mynda form sem hafa byrjun, miðju og endi, en 

menntaskólanemar eiga erfitt með að koma sér saman um eina skilgreiningu á því hvað dans 

sé. Einnig er oft talað um að erfitt sé að ræða listræna hluta dansins án þess að tengja það 

fagurfræðilega hluta hans. Líkt og við á um aðra skynjun okkar er ekki síður nauðsynlegt að 

næra og þroska fagurfræðilega skynjun, þrátt fyrir að segja mætti að allir séu gæddir henni 

að einhverju leyti. Við þroskum skynjun okkar og lærum að beita henni á sífellt flóknari og 

meira aðgreinandi hátt. Þetta er meðal annars gert með því að koma skipulagi á 

skynjunarheim okkar og móta viðmiðunarramma. Það er þó ekki aðeins í gegnum þetta 

þroskaferli sem við lærum að nota fagurfræðileg viðmið í dansi. Afar brýnt er að veita 

innihaldsríkum eiginleikum dansins eftirtekt ekki síður líkamlegum eiginleikum hans. 

Samkvæmt Midway módelinu er fagurfræðilegt nám því í grunninn menntun í tilfinningum. 

Í fagurfræðilegum eiginleikum listaverks fáum við upplifun á þeim tilfinningum sem í 

verkinu felst. Þegar við komum auga á mynstur í dansinum og hvernig þau blanda saman 

krafti, tíma og rými á mismunandi hátt eykst vitund okkar um tjáningarmátt hreyfinga 

(Smith-Autard, 1997 bls 33).  

Þegar til stendur að skapa dans getur ferlið verið eins persónulegt og ríkt sem kennarinn 

metur viðeigandi fyrir reynslu og hæfni nemenda hverju sinni. Markmiðið þarf þó að vera 

skýrt frá upphafi, hvert eðli afurðarinnar skal vera. En erum við fær um að skapa án þess að 

hafa lært grunnatriði og tækni þess miðils sem við ætlum að skapa út frá? (Smith-Autard, 

1997 bls 8). Með orðinu tækni er þó ekki átt við að atvinnumiðaðri færni og þekkingu af 

sporum eða æfingum í ákveðnum dansstíl hafi verið náð. Sú skilgreining á tækni er of þröng 

til að hægt sé að styðjast við hana innan grunnskólanna. Hér er frekar átt við færni í listum 

sem barn geti numið og lært á þremur samverkandi stigum. Hreyfingar nemenda þroskast, 

þeir ná aukinni færni í hreyfingum sínum og þeir öðlast þann eiginleika að geta tengt saman 

færni sína og einstaklings einkenni sín í listrænum tilgangi í dansinum. (Smith-Autard, 1997 

bls. 16).  

Mikilvægt einkenni skapandi dans er að dansreynslan er byggð á ákveðnum lögmálum 

eða hugtökum frekar en skipulögðum æfingum eða færni eins og hjá atvinnumiðaða 

módelinu. Laban formaði þessi lögmál með því að fylgjast með hreyfingum fólks í 

mismunandi aðstæðum. Lögmál þessi eiga við um hreyfingu almennt en eru ekki sértæk fyrir 

dans. Kerfi Labans er því ekki brotið niður í mynstur af hreyfingum sem á að kenna 

nemendum eftir aldri, færni eða reynslu heldur bjó hann til þemu hreyfinga sem hver kennari 



 

 
20 

túlkar á sinn hátt og er ekki tengt ákveðnum stíl. Í grunninn setur Laban fram þá kenningu 

að hægt sé að flokka hreyfingar í fjóra flokka sem eru aðgerð (action), orka (effort), rými 

(space) og afstaða (relationships) (Smith-Autard, 1997 bls 19). Kostir þess að styðjast við 

lögmál hreyfinga sem innihald við sköpun er að allar tegundir hreyfinga verða þá 

aðgengilegar sem hráefni. Valið á hreyfingum í dansverkið einskorðast þannig ekki aðeins 

við hefðbundna tækni ákveðinna stíla og verður það þá líklegra til að byggjast á þeirri 

merkingu sem ætlað er að koma á framfræri frekar en byggja á hreyfigagnagrunni spora sem 

dansarinn hafi áður lært. Lögmálum Labans má því líkja við litapallettu. Dans sem list í 

menntun samkvæmt breska Midway módelinu á að leggja jafna áherslu á þekkingu og 

skilning á danstækni og þekkingu á stílum ásamt lögmálum hreyfinga (Smith-Autard, 1997 

bls 21). 

Í Bandaríkjunum eru markmið dansmenntunar sett fram á svipaðan hátt og í Bretlandi. 

Samkvæmt McCutchen er markmið dansmenntunar í K-12 námskránni að mennta alla 

nemendur í dansi sem list. Kenna eigi nemendum frá allt frá leikskólaaldri þar til þeir 

útskrifast úr grunnskóla hvað dans sé og hvernig þeir geti nýtt sér listrænt ferli hans. 

Nemendur eigi að kynnast dansi sem list og öðlast listræna færni í að skapa, flytja og sýna 

svörun við dansi. Menntun í dansi er því yfirgripsmikil þar sem lögð er áherslu á að skapa 

og semja dans, læra danstækni og að sýna dans. Einnig er lögð áhersla á þekkingu í 

fjölbreytileika dansins og að nemandinn skuli geta sýnt fjölbreytta svörun við dansi 

(McCutchen, 2006). Markmiðið þar er því ekki að skapa atvinnudansara heldur lögð áhersla 

á dansmenntun í víðara samhengi sem svo stjórnar því hvað er kennt. Dansmenntun skv. K-

12 er því yfirgripsmikil og nær yfir allt dansferlið. Danstækni, þ.e. að semja dans og 

gagnrýna hann, dansvísindi, þ.e. hreyfifræði, líffærafræði og forvarnir gegn meiðslum, 

dansþekkingu, þ.e. lögmál dansin, danssöguna og þjóðdansa að ógleymdu öllu því sem getur 

haft áhrif á dansinn, líkt og lýsingu leikmynd og búninga. Dansinn vinnur því með 

líkamlega-, hugræna- og tilfinningalega þekkingu ásamt umhverfi og rými hverju sinni.  

Dansmenntun eins og hún er sett frá í K-12 þarf að vera efnisleg og bjóða uppá örvandi 

og innihaldsríkt námsefni. Nemendur prófa sig áfram og kanna hreyfingar sínar sem og 

lögmál þeirra ásamt því að fá bæði að skapa sjálfir og kanna sköpun annarra. Að dansa og 

hreyfa sig er grundvallarþáttur í dansnáminu en það eitt dugar þó ekki til að uppfylla öll 

markmiðin sem til grundvallar liggja. Nemendur þurfa að öðlast reynslu í hugsa á 

gagnrýninn hátt og ekki síður að geta komið reynslunni í orð. Mikilvægt er skipuleggja 

innihald og leiðbeiningar á kerfisbundinn hátt svo færni byggist jafn og þétt upp sem hvílir 

á traustum grunni fyrri vitneskju. Dansmenntun þarf að vera fagurfræðilega knúinn 
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samkvæmt þessari stefnu. Dans sem fagurfræðileg menntun vísar nemendum á fjölbreyttar 

leiðir til að skapa og kunna að meta gæði og fegurð í dansi. Það hjálpar þeim að viðhalda 

stöðugri þróun í eign sköpun og/eða flutningi en ekki síður við það að greina og meta list 

annarra. Að lokum þarf að setja alla kennsluna í samhengi en þá er það sem nemendur læra 

tengt  fyrri vitneskju sinni um dans sem og önnur viðfangsefni. Dansreynsla ein og sér dugar 

ekki til.  

Allir skipa þessir fjölbreyttu þættir mikilvægan þátt í því að kunna að meta dans sem 

list samkvæmt K-12 námskránni. Dansmenntun býður upp á þá möguleika að geta stundað 

rannsóknir, bæði við kennsluaðferðir og í lærdómsferlinu sjálfu samkvæmt K-12. Þetta 

rannsóknarferli skapar virkt lærdómsumhverfi þar sem nemendur uppgötva og krefst þess að 

þeir reiði sig á sköpun og gagnrýna hugsun. Nemendur nota skynjun sína og oftar en ekki 

einnig allan líkamann sinn, búk, huga og tilfinningar til að spyrja spurninga og kanna. Þetta 

ferli dýpkar reynslu þeirra og og stuðlar að framförum í námi (McCutchen, 2006).  

K-12 námskráin byggir á því sem nefnt er fjórir hornsteinar dansmenntunar og saman 

mynda þeir grunn hennar. Hornsteinn númer 1 tekur á flutningi og sýningum en með því að 

dansa og sýna eru börn að sameina líkama og sinn huga og tjá sig í gegnum líkamann. Dans 

er því meira en athöfn, hann er tungumál sem byggist á því hvernig menn hafa tjáð sig öldum 

saman og er skilgreint á ný sem persónuleg tjáning. Hvort sem um ræðir skipulagðan dans á 

borð við þjóðdans eða skapandi dans líkt og spuna þá er dans afar persónuleg leið til að læra. 

Hér eru það lögmál dansins, orðaforði tungumáls hans, danstækni og færni í flutning sem 

eru aðalmarkmiðin. Unnið er með lögmál hreyfinga líkamans, rými, orku, kraft og samskipti 

sem grunn allra dansstíla.  

Hornsteinn númer 2 snýst um sköpun, þ.e.a.s. að skapa og semja dans. Sköpun barna 

hefur margs konar birtingarmyndir en í dansi er reynt að koma hugmyndum og tilfinningum 

í form hreyfinga og skapandi hugsunar. Hér getur hver og einn fundið sitt eigið sjálf og lært 

sitt eigið tungumál dansins ásamt því að uppgötva sína rödd. Aðalmarkmið hér er sköpun og 

er áherslan á sköpunarferlið sjálft. Sköpunarferlið snýst um að gera tilraunir með hreyfingar, 

kanna hreyfimöguleika líkamans og að vinna með spuna.  

Hornsteinn númer 3 skoðar danssöguna, menningu hans og samhengi. Lögð er áhersla 

á að kynnast dansi frá mismunandi menningarheimum sem og frá mismunandi tímum. 

Markmiðið er að færa dansheiminn inn í kennslustofuna með því að skoða dansinn í gegnum 

söguna, fjalla um fjölbreytta stíla og frumkvöðla og brautryðjendur sem lagt hafa sitt lóð á 

vogarskálarnar í sköpun og þróun hans. Á þennan hátt upplifa nemendur til dæmis það að 
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dans er afurð sem verður til á ákveðnum stað og stundar og að dans hefur átt langt og 

veigamikið hlutverk í listum í gegnum söguna.  

Hornsteinn númer 4 snýst um að sýna svörun við dansi, þ.e.a.s. að greina og gagnrýna 

dans. Hér reynir á á skilning og dans-orðaforða nemenda svo unnt sé að greina dans ásamt 

gagnrýnni hugsun til að sýna svörun við sínum eigin verkum og annara. Gagnrýni á dans er 

það þegar nemandi tekur sinn eigin skilning á hreyfingum og þann orðaforða sem hann hefur 

þróað með sér og tjáir sína fagurfræðilegu skynjun á dansi. Nemendur læra að greina og tala 

um allar hliðar dansins ásamt því að hugsa og tala út frá mismunandi sjónarhornum t.d. 

sjónarhorni danshöfundar, dansara og gagnrýnanda. Þegar nemandi svo fer að nýta þetta ferli 

í sköpun eigin verka hvetur það hann til þess að meta og ígrunda vinnu sína vel, beita 

gagnrýnni hugsun, og fágun í verkinu. Markmiðið er gagnrýnin hugsun og greining á gæðum 

verka. Kennara eiga það til að leggja of mikla áherslu á eina hlið dansins á kostnað annarra. 

Ef hornsteinarnir eru nýttir eins og K-12 námsskráin leggur til, bæði einir og sér og sem 

heild, á það að geta tryggt að dansmenntunin verði yfirgripsmikil, innihaldsrík og í fullu 

samhengi. Það að nota þá alla saman gerir námið yfirgripsmikið, kafað er djúpt í hvern og 

einn lið sem gerir þá innihaldsríka og setur dansinn í samhengi (McCutchen, 2006).  

Á þessu má glögglega sjá að með því að hafa tilgang og markmið dansmenntunar í 

dansskólum annars vegar og grunnskólum landsins hins vegar vel skilgreind, verða einkenni 

dansmenntunar á mismunandi skólastigum bæði skýrari og aðgengilegri. Það hvort íslenskir 

listdanskennarar séu sammála kenningum starfsbræðra sinna og systra í Bretlandi og 

Bandaríkjunum í einu og öllu skal ósagt látið. Ekki er þó hægt að neita því að þarna má 

óneitanlega finna vissan samhljóm við margt af því sem er að finna í Aðalnámsskrá 

grunnskóla hér á landi.  
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3. Aðferðafærði rannsóknar 

Þessi kafli er helgaður aðferðafræði rannsóknar. Kynntar eru rannsóknaraðferðir og 

rannsóknargögn ásamt þátttakendum. Útskýrðar eru þær leiðir sem notaðar voru í 

rannsókninni til að svara rannsóknarspurningunni: Hverjir eru möguleikar dansins í 

kennslu? Rannsóknin er svo unninn út frá tveimur undirspurningum, þ.e. spurningunum hver 

er staða danskennslu í grunnskólum í dag? og hverjir telja listdanskennarar að möguleikar 

dansins í kennslu í grunnskólum landsins séu? Rannsóknin var í tveimur liðum og var notast 

við blandaða rannsóknaraðferð. 

1. Settur var saman rýnihópur með starfandi listdanskennurum til að kanna viðhorf, 

reynslu og gildismat þeirra um möguleika dansins í grunnskólum. Niðurstöður voru 

teknar saman, þemagreindar og túlkaðar. 

2. Gerð var könnun á stöðu danskennslu í grunnskólum landsins með því að senda út 

spurningalista á alla grunnskóla landsins. Niðurstöður voru teknar saman og túlkaðar. 

3.1. Eigindleg aðferðafræði 

Mismunandi aðferðum er beitt við gerð rannsókna í samræmi við markmið þeirra og tilgang 

hverju sinni. Hægt er að beita eigindlegum eða megindlegum rannsóknaraðferðum eða nota 

blandaða aðferð með því að nota hvort tveggja (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir eiga það flestar sammerkt að leitast er við að skilja og lýsa tilteknum 

mannlegum fyrirbærum, hvers eðlis sem þau svo eru. Lögð er áhersla á það persónulega, að 

skilja eitthvað en ekki endilega að spá fyrir um eitthvað. Í eigindlegri rannsókn er leitast við 

að ná utan um raunveruleikann eins og hann birtist í viðtölum við fólk en einnig horfa dýpra, 

leita að merkingu þess sem sagt er (Flick, 2006; Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Grundvöllur 

eigindlegrar aðferðafræði er að velja viðeigandi aðferðir og kenningar við rannsóknina, að 

leggja skilning í og túlka mismunandi sjónarhorn viðmælenda. Vangaveltur og hugleiðingar 

rannsakandans eru hluti af rannsóknarferlinu og er hann því alltaf á einhvern hátt þátttakandi 

í því, tjáskipti hans við viðmælandann skipta máli, vangaveltur, greining og upplifun (Flick, 

2006). 

3.2. Megindleg aðferðafræði 

 Megindlegar rannsóknaraðferðir eiga sér langa hefð. Þær einkennast í stuttu máli af 

því að upplýsingum er safnað á tölulegu formi á kerfisbundinn, hlutlægan hátt og 
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tölfræðilegum aðferðum er beitt við framsetningu og túlkun gagna. Slíkar rannsóknir veita 

okkur t.d. upplýsingar um fjölda, algengi, hlutfall, samband og mun milli mismunandi þátta 

eða breyta (Ragnheiður Harpa Arnarsdóttir, 2013). Hvaða aðferð skal beitt fer eftir því hver 

ætlunin er með rannsókninni sem gera skal. Megindlegar aðferðir eru notaðar þegar við 

viljum alhæfa frá úrtaki yfir á þýði og fá heildaryfirlit yfir þann hóp sem verið er að skoða. 

Þegar við viljum setja fram lýsandi niðurstöður um hópinn og nota tölfræði til að draga 

ályktanir um tengsl milli breyta. Þær eru einnig notaðar þegar við viljum finna 

orsakasamband og kanna forspá í langtímarannsóknum. Eigindlegar aðferðir eru notaðar 

þegar við vitum ekki fyrirfram hvað við gætum hugsanlega fundið. Þegar við viljum skilja 

hlutina með dýpri skilningi en megindlegar aðferðir leyfa og þegar við teljum best að skoða 

hlutina í eðlilegu umhverfi og jafnvel skoða tímaröð atburða (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

3.3. Blönduð rannsóknaraðferð 

Í ljósi þessa og til þess að fá góðan skilning á rannsóknarspurningunni var ákveðið 

að notast við blandaða rannsóknaraðferð í þessari rannsókn. Með því að nota báðar 

rannsóknaraðferðirnar tel ég mig vera betur í stakk búin til að leita svara við 

rannsóknarspurningunni og túlka niðurstöður. Rannsókn með blönduðum aðferðum er ferli 

til að afla gagna, greina þau og blanda saman bæði eigindlegum og meginlegum aðferðum í 

sömu rannsókn til að skilja betur viðfangsefni rannsóknarinnar. Grunnforsendan er að með 

því að setja saman og nota bæði megindlegar og eigindlegar aðferðir fæst betri skilningur á 

rannsóknarspurningunni og efni rannsóknarinnar en ef einungis væri notast við aðra hvora 

aðferðina. Ætli rannsakandi að nota blandaðar aðferðir sem rannsóknarsnið þarf hann fyrst 

að hafa nokkur grundvallaratriði í huga. Í fyrsta lagi þarf hann að vera vel meðvitaður um 

kenningargrunninn sem ráðandi afl í rannsókninni. Er megin tilgangurinn að uppgötva, lýsa 

eða dýpka skilning eða er ætlunin að staðfesta tilgátu eða kenningu? Af þessu ræðst hvort 

leiðarstef rannsóknarinnar verður eigindlegt eða megindlegt. Í öðru lagi þarf rannsakandinn 

að gera sér grein fyrir því hvaða hlutverki gagnasöfnunin gegnir, þ.e. hvaða ljósi hvert 

gagnasafn varpar á viðfangsefnið. Í þriðja lagi er mikilvægt að fara eftir aðferðafræðilegum 

forsendum grunnaðferðarinnar og í fjórða og síðasta lagi ætti rannsakandi að notast við eins 

fá gagnasöfn og hann kemst upp með (Sigríður Halldórsdóttir, 2013 bls 393-402).  

Því var ákveðið að nota samleitandi snið í þessari rannsókn þar sem megindlegum og 

eigindlegum gögnum er aflað og þau greind hver í sínu lagi og síðan borin saman og tengd 

í niðurstöðunum (sjá mynd 2). 
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3.4.  Spurningalisti 

Til að safna gögnum um stöðu danskennslu í grunnskólum landsins var notuð megindleg 

rannsóknaraðferð í formi spurningalista. Spurningalistar henta vel þegar safna á saman 

upplýsingum um þekkingu, tilfinningar, viðhorf, skoðanir og/eða atferli. Styrkleikarnir felast 

í því hversu mikill fjölbreytileiki og sveigjanleiki er í uppbyggingu og fyrirlögn og hægt er 

að halda algjörri nafnleynd sem eykur oft á þátttöku. Takmarkanir þeirra eru að stundum 

reynist erfitt að þróa þá frá grunni og að eingöngu þeir sem eru læsir geta svarað. Eins er 

treyst á sannsögli og nákvæmt minni þáttakennda (Grétar Þór Eyþórsson, 2013).  

3.4.1. Rannsóknarferlið 

Sendur var út spurningalisti með afmörkuðum svarmöguleikum til allra grunnskóla á landinu 

en þeir eru 170 talsins samkvæmt vef Hagstofu Íslands (Hagstofa Íslands, 2021). 

Spurningarlistinn var forprófaður af tveimur skólastjórnendum og hópi tuttugu kennaranema 

við LHÍ tvisvar sinnum áður en hann var sendur út rafrænt með tölvupósti á skólana ásamt 

kynningarbréfi. Eftir fyrri forprófun voru villur og óskýrt orðalag leiðrétt og nokkrum 

spurningum bætt við listann. Skólastjórnendurnir bentu t.d. á að áhugavert gæti verið að taka 

Reykjavík út fyrir sviga á höfuðborgarsvæðinu og bjóða upp á valkostina Reykjavík, 

höfuðborgarsvæðið og landsbyggðin. Töldu þeir að það kynni að vera munur á fyrirkomulagi 

í skólum í Reykjavík annarsvegar og á höfuðborgarsvæðinu hins vegar. Yrði það raunin 

myndi vera áhugavert að skoða þann mun. Listinn var þá forprófaður öðru sinni en þá voru 

engar athugasemdir settar fram. Gögnin voru svo sett upp í excel, tölfræði reiknuð og 

niðurstöður settar upp í súlu- og skífurit. Spurningalistann og kynningabréfið má sjá í 

viðauka 2.  

Fyrri rannsóknir á stöðu dansins í grunnskólum landsins sem gerðar hafa verið voru 

eins og áður sagði unnar meðan eldri aðalnámskráin var enn í gildi. Áhugavert yrði því að 

Mynd 2: Samleitandi snið. 
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sjá hvort eitthvað hefði breyst eftir innleiðingu nýrrar aðalnámsskrár árið 2013 þegar dans 

varð að skyldunámgrein. Gögn sem þessi eru eðli málsins samkvæmt afar mikilvæg í 

stefnumótunar- og þróunarvinnu. Þau munu til dæmis nýtast Félagi íslenskra listdansara, 

FÍLD, í tengslum við þróun, mótun og uppbyggingu á listdansmenntun í landinu.  

3.5. Rýnihópaviðtöl 

Notuð var eigindleg rannsóknaraðferð til að kanna viðhorf, reynslu og gildismat 

listdanskennara til viðfangsefnisins. Með því var ætlunin að fá innsýn inn í þær hugmyndir 

sem listdanskennara hafa og hverjir þeir telja að möguleikar dansins séu í skólakerfinu. 

Ákveðið var að styðjast við rýnihópaviðtöl þar sem ætlunin var að fá fram margvísleg 

viðhorf, reynslu, tilfinningar og gildismat þátttakenda. Þannig væri hægt að greina hvernig 

afstaða þátttakenda til málefnisins kristallaðist í umræðu og samskiptum hópsins.  

Rýnihópar eða hópviðtöl er eigindleg rannsóknaraðferð sem notuð er til að öðlast 

betri skilning á viðhorfum og reynslu tiltekins fólks gagnvart ákveðnu viðfangsefni 

rannsóknar. Hugtakið rýni á við um markvissa athugun. Þetta er ákveðin leið til að hlusta á 

fólk ræða saman og læra af því. Aðferðin byggir á félagslegum samskiptum innan hópsins. 

Hjarta rýnihópa eru þær umræður sem eiga sér stað milli þátttakenda. Með rýnihópum er 

ætluninn að skilja, átta sig á breidd viðfangsefnisins og öðlast innsýn í það hvernig fólk 

upplifir ákveðnar aðstæður eða viðburði. Þarna er ekki verið að sækjast eftir sameiginlegu 

áliti hópanna eða samþykki þeirra. Þetta er aðferð til að skoða hvers eðlis fremur en hve 

margir, mikið eða oft eitthvað fyrirbæri kemur fyrir (Sóley S. Bender, 2013). 

Umræður í rýnihópum snúast um það að skapa og túlka samskipti milli þátttakenda í 

stað þess að spyrja þá alla sömu spurninganna eins og í hópviðtölum. Leggja þarf áherslu á 

að hópur sé að eiga samskipti sín á milli en ekki bara við rannsakandann. Því þarf að vanda 

allan undirbúning og þróa umræðuefni sem hvetur til samskipta. Eins þarf að hugsa um 

hvernig hópurinn er samsettur. Hann þarf að eiga nógu mikið sameiginlegt til að umræðan 

verði viðeigandi en passa einnig upp á að einstaklingarnir hafi mismunandi reynslu og/eða 

skoðanir svo það komi upp skoðanaskipti og rökræður innan hópsins. Þegar greina á 

samskipti hópsins er mikilvægt að rannsaka raddir einstaklinga innan samtalsins. Öll 

ummæli sem koma fram í rýnihópaumræðum eru mjög háð því samhengi sem þau eru sett 

fram í og umræðunni sem á sér stað. Það er því ekki álitlegt að alhæfa um viðhorf 

einstaklings út frá umræðum í rýnihóp. Í öllum eigindlegum rannsóknum þarf að hafa í huga 

að þátttakendur geti átt það til að tjá sig á þann hátt sem þeir telja að rannsakendur vilji heyra. 
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Þetta getur orðið stærra áhyggjuefni í rýnihóparannsóknum þar sem við bætist hræðsla við 

jafningjadóm frá öðrum þátttakendum í rýnihópnum. Hins vegar getur þetta einnig verið 

kostur þar sem þátttakendur vanda oft svörin betur og gefa betur úthugsað svar (Boarbour, 

2014). Kostir rýnihópa eru að þeir safna upplýsingum um það sem fólk er með í huga og 

geta gefið ríkuleg, lýsandi rannsóknargögn. Takmarkanir þeirra eru að engin nafnleynd er 

gagnvart rannsakanda og byggjast þær á getu rannsakandans í að ná góðu sambandi við 

viðmælendur (Sóley S. Bender, 2013).  

Barbour (2014) talar um að gott sé að byrja á almennri spurningu þar sem 

þátttakendur geta deilt skoðunum eða lýst eigin reynslu til að fá umræður af stað. Í kjölfar 

þess verða spurningar persónulegri og færast nær viðfangsefni rannsóknarinnar (Barbour, 

2014). Mikilvægt er að rannsakandi geri sér grein fyrir því áður en hafist er handa að mjög 

líklega geti hann ekki fylgt spurningalistanum eftir í þeirri röð sem hann er framsettur. 

Umræðan innan hópsins tekur alltaf á sig aðrar stefnu en gert var ráð fyrir í upphafi og því 

er mikilvægt að vera sveigjanlegur enda ekki ætlunin að rýnihópasamræður byggist upp á 

spurningum og svörum (Sóley S. Bender, 2013 bls. 299-311). Eitt erfiðasta verkefni 

rannsakandans er að leyfa þögnum að koma og vera. Rannsakandi þarf að passa sig að drífa 

sig ekki um of í næstu spurningu því þá gæti hann mögulega verið að loka á umræðuna þegar 

að þátttakendur eru kannski enn að hugsa sig um og ígrunda svör. Hafa þarf í huga að hópar 

eru ólíkir og vinna á ólíkum hraða (Barbour, 2014). Nauðsynlegt getur verið að spyrja 

nokkurra spurninga fyrr en til stóð sem eru neðarlega á listanum í ljósi þess hvernig umræðan 

þróast en fara síðar spurningar ofar á listanum. Viðbótarspurningum er svo bætt inn í 

umræðuna eftir því sem við á hverju sinni þar sem upphaflegar spurningar geta vakið upp 

aðrar spurningar, allt út frá því hvert umræður leiðast. Umræður geta þróast í allar áttir og 

jafnvel orðið til þess að upphafleg spurning reynist óþörf. Henni er þá sleppt eða hún lögð 

fram á anna hátt um efnið. Meðan á umræðunum stendur er því oft flakkað á milli 

upprunalegra spurninga, sumum er sleppt og aðrar endurorðaðar. Þetta þýðir þó ekki að 

rannsakandinn sé að missa stjórn á umræðunum. Það sem meginmáli skiptir er að 

umræðurnar eigi sér stað á milli þátttakenda og rýnt sé í viðfangsefnið. Stjórnandinn getur 

því verið sem fluga á vegg og gripið í taumana þegar á þarf að halda en umræðum leyft fljóta 

eins afskiptalaust og kostur er. Leiðarljós stjórnandans er tilgangur rannsóknarinnar og 

rannsóknarspurningar. Rýnin í rýnihópnum byggist á því að halda sig ávalt við meginefni 

rannsóknarinnar út frá rannsóknarspurningunni (Sóley S. Bender, 2013, Barbour, 2009). 
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3.5.1. Rannsóknarferlið 

Rannsóknarferlið hófst á því að safna saman upplýsingum um mögulega þátttakendur í 

rýnihópana. Þátttakendur voru valdir eftir markmiðaúrtaki (e.purposive sampling) þar sem 

markmið rannsóknar ræður því hvernig þátttakendur eru valdir (Flick, 2006).  

Sjálf vissi ég um nokkra listdanskennara sem hafa reynslu af kennslu við grunnskóla 

en einnig óskaði ég eftir ábendingum frá kennurum í kringum mig. Þá sóttist ég eftir þátttöku 

listdanskennara með reynslu af kennslu í grunnskólum bæði á Facebook hóp danskennara 

Íslands og hjá Félagi íslenskra listdansara. Ég valdi alla átta listdanskennarana sem mér var 

bent á ásamt því að bæta við þremur kennurum sem höfðu enga reynslu af kennslu í 

grunnskólum. Það gerði ég til að auka fjölbreytileikann innan hópsins. Við val á 

þátttakendum í rýnihóp er mælt með því að gæta þess að velja þátttakendur sem eigi nógu 

mikið sameiginlegt til að umræða verði viðeigandi. Einnig þarf að horfa til þess að 

einstaklingarnir hafi mismunandi reynslu og/eða skoðanir svo upp komi viss skoðanaskipti 

og rökræður innan hópsins. 

Ég sendi tilvonandi þátttakendum tölvupóst þar sem ég gerði grein fyrir sjálfri mér 

ásamt því að lýsa tilgangi og innihaldi rannsóknarinnar (sjá bréf í viðauka 1). Eftir að hafa 

fengið samþykki þátttakenda var tímasetning fundin í sameiningu. Þátttakendur voru alls 

ellefu, allt konur, og var þeim skipt niður í tvo rýnihópa. Allir þátttakendur voru 

listdanskennarar sem starfa eða hafa starfað lengi við kennslu í dansskólum landsins. Í 

rýnihóp 1 voru listdanskennarar sem höfðu enga eða mjög litla reynslu af kennslu í 

grunnskólum en í rýnihópi 2 voru listdanskennarar sem höfðu litla til miðlung reynslu af 

kennslu í grunnskólum. Þar sem ég hef sjálf starfað sem listdanskennari í tuttugu ár og vegna 

þeirrar staðreyndar að listdanskennarar á Íslandi er frekar fámennur hópur er vert að nefna 

að ég var þegar málkunnug öllum viðmælendum í rýnihópunum tveim. Alla þátttakendur 

hafði ég hitt áður og sumum hef ég starfað með. Viðtölin fóru fram í byrjun febrúar. 

Rýnihópaviðtal hjá hóp 1 stóð yfir í 1 klst. og 44.mínútur og hjá hóp 2, 1 klst. og 32.mín. Í 

upphafi hvers viðtals var greint frá tilgangi rannsóknarinnar aftur, beðið um leyfi fyrir 

hljóðritun og loforð um nafnleynd og trúnað ítrekað.  

Í bókinni Doing Focus groups (2014) er talað um mikilvægi þess að vera búin að 

kynna sér umhverfið sem viðtalið á að fara fram í. Passa vel upp á aðgengi og hvort það þurfi 

að hafa áhyggjur af truflun úr nærliggjandi herbergjum. Einnig að það að bjóða upp á 

veitingar sé góð leið til að sýna þakklæti til viðmælenda og ýta undir afslappað andrúmsloft 

(Barbour, 2014). Ég ákvað að hafa viðtölin í skólastofu í LHÍ Laugarnesi, í umhverfi sem ég 
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þekkti og hafði greiðan aðgang að. Það var besti kosturinn að mínu mati fyrir andrúmsloftið 

sem ég vildi skapa. Þó spiluðu samkomutakmarkanir og fjarlægðarmörk einnig hér inn í því 

rannsóknin var unnin á meðan heimsfaraldur COVID19 stóð sem hæst. Andrúmsloftið þurfti 

að vera afslappað en samt skýrt að það væri verið að fara að ræða um ákveðið málefni í 

ákveðnum tilgangi. Ég setti upp þrjár upptökurgræjur í herberginu sem ég var búin að prufa 

fyrir fram og bauð upp á gos og vatn. Ég lagaði lýsinguna í herberginu og kveikti á ilmkerti. 

Eftir viðtalið fengu þátttakendur smá þakklætisvott, súkkulaði og kerti.  

Spurningar sem voru undirbúnar fyrir rýnihópana voru hálfstaðlaðar og voru eftirfarandi: 

1. Hvað er dans fyrir ykkur? 

2. Finnst ykkur nemendur ykkar upplifa dans á sama hátt og þið?  

3. Getur maður skapað í miðli eins og dansi án þess að hafa lært grunninn í honum? 

4. Hver er munurinn á því að kenna dans í grunnskóla og í listdansskólanum? 

5. Hver á áherslan að vera á sköpun og tækni? 

6. Hvað með ferli og afurð? 

7. Verður maður að vera dansari til að kenna dans í grunnskólum? 

Á meðan viðtalinu stóð voru skrifuð niður minnisatriði um það sem þótti áhugavert, 

umræðuefni sem allir þátttakendur tóku þátt í að ræða saman, stef sem voru alltaf að koma 

upp og líkamstjáningu þátttakenda.  

3.5.2. Þemagreining 

Viðtölin voru svo skráð niður frá orði til orðs. Þá voru sett inn minnisatriði frá rannsakanda 

sem hann skrifaði hjá sér í viðtalinu sjálfu. Ritunin á viðtalinu var lærdómsrík, þagnir voru 

vel nýttar og spurningarnar góðar kveikjur sem ýttu undir góðar umræður um viðfangsefnið. 

Við hlustun á umræður eftir á tók ég sérstaklega eftir tveim stöðum það ég hefði ég mátt 

grípa inn í og biðja þátttakendur að útskýra nánar það sem þeir voru að segja frá eða 

endurtaka það sem þeir ætluðu að segja því eins og getur gerst þá kom fyrir að gripið var 

fram í fyrir viðmælanda. Hefði ég gripið inn í samtalið er hugsanlegt að það hefði gefið mér 

ríkari gögn. Við úrvinnslu gagna var byrjað á því að lesa yfir viðtölin til að fá heildarmynd 

af þeim og svo voru þau lesin aftur og aftur yfir. Í hvert skipti staldraði ég meira við ákveðin 

atriði. Leitað var eftir mynstrum og merkingu þeirra, hvað passar saman og hvað ekki. Notuð 

er þemagreining til að vinna úr gögnunum.  

Hægt er að greina gögnin með ýmsum aðferðum eins og önnur eigindleg gögn en hér 

er fylgt eftir hugmyndum Krueger um gagnagreiningu og nánari umfjöllun Rabiee á henni. 

Greiningin felst einkum í því að draga saman gögnin og flokka ákveðinn texta í þemu. 
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Rannsakandi þarf margsinnis að lesa yfir viðtölin og jafnvel hlusta á upptökur. Farið er í 

gegnum allan texta hvers viðtals. Síðan eru flokkuð saman þau hugtök/orð sem eiga eitthvað 

sameiginlegt og geta fallið undir sama þema. Hugtökin/orðin eru jafnframt borin saman á 

milli viðtala. Við flokkun á efni les rannsakandi aftur og aftur yfir efnið og hlustar endurtekið 

á upptökur til að átta sig betur á þeim skilaboðum og meginatriðum sem þar koma fram. 

Hann styðst jafnframt við handskrifaðar upplýsingar, fyrr nefnd minnisatriði, sem hann 

skráði meðan á viðtalinu stóð og í lok þess. Meginþemu og undirþemu eru síðan studd með 

beinum tilvitnunum í setningar úr viðtölunum (Sóley S. Bender, 2013 bls. 299-311).  

Við þessa vinnu er nauðsynlegt að huga að innra samræmi en í hópumræðum sem 

þessum geta viðræður breytt um stefnu og sumir skipt um skoðun eftir að þeir heyra viðhorf 

frá öðrum. Athuga þarf jafnframt algengi umræðunnar og hvort eitt atriði komi oftar fyrir en 

annað sem vísar þá til mikilvægi þess. Enn fremur þarf að skoða styrkleika umræðna. 

Stundum ræða þátttakendur um ákveðið atriði af mikilli innlifun og ákefð. Þá þarf að skoða 

hvort einhver breytti um tónhæð, hvort einhver talaði sem hafði ekki gert það áður eða hvort 

þeir sem töluðu hægt áður tali kannski hraðar í þessum hluta. Gaumgæfa þarf nákvæmni í 

svörunum og gefa þeim svörum meira vægi sem eru byggð á persónulegri reynslu en þeim 

sem eru ópersónuleg. Huga þarf vel að þeim samræðum sem að endurtaka sig og eru eins og 

leiðandi í gegnum efnið, rauður þráður. Leitin að „stóru hugmyndunum“ þarf að fara fram í 

öllum textanum. Margvíslegar umræður í hópum um alls kyns smáatriði geta gert það að 

verkum að rannsakandi nær ekki að greina aðalatriði frá aukaatriðum. Mikilvægar 

hugmyndir sem skapa meginþemu eru ekki alltaf augljósar. Gott getur reynst að hverfa frá 

verkinu um einhvern tíma og nálgast það aftur síðar. Jafnframt getur verið gott að biðja aðra 

um að skoða verkið (Sóley S. Bender, 2013 bls. 299-311). 
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4. Niðurstöður 

Í þessum kafla er greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar en þær voru unnar út frá 

rannsóknarspurningunni. Fyrst verður fjallað um niðurstöður úr könnuninni sem send var 

stjórnendum allra grunnskóla landsins og síðan niðurstöður úr rýnihópaviðtölunum. Að 

lokum eru niðurstöðurnar dregnar saman í umræðukafla.  

4.1 Spurningalisti 

Könnuninn var send út í byrjun febrúar 2021 með tölvupósti til 170 grunnskóla og barst alls 

151 svar. Til að freista þess að ná sem hæstu svarhlutfalli og tryggja með því áreiðanleika 

niðurstaðna könnunarinnar var ýtt á eftir svörun þrisvar sinnum og að lokum hringt í 32 

skóla. Eftir yfirferð kom í ljós að 12 svör voru ógild og þeim því eytt úr gagnasafninu. Eftir 

stóðu því 139 gild svör til úrvinnslu eða rétt tæp 82%. Af þeim skólum sem svöruðu 

könnuninn voru 29% þeirra í Reykjavík, 49% á landsbyggðinni og 22% á 

höfuðborgarsvæðinu.  

Könnuninn leiddi í ljós að dans er kenndur í 56% þeirra skóla sem svöruðu 

könnuninni (sjá mynd 3). Það eru lægri tölur en komu fram í síðustu könnunum sbr. könnun 

Bamford (2011) Katrínar Gunnarsdóttur og Karenar Maríu Jónsdóttur (2011), Gerðar G. 

Óskarsdóttur (2014), Reykjavíkurborgar (2009). Mynd 3 sýnir einnig hvernig skiptingin var 
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Mynd 3: Hlutfall svara við spurningunni „er boðið upp á danskennslu í skólanum“  í heild sinni og eftir landshlutum. 
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milli landshluta. Á landsbyggðinni er kenndur dans í 66% skólanna, í Reykjavík í 56% 

skólanna og á höfuðborgarsvæðinu er hlutfallið 35%. 

Á mynd 4 má sjá hvernig kennslufyrirkomulagið er í þeim skólum sem kenna dans. 

Dans er kenndur vikulega yfir önnina í 41% tilfella. Í 31% tilfella var kennslan aðkeypt frá 

verktaka til skemmri tíma hverju sinni. Í 27% tilvika er dans kenndur í lotum og í 1% tilfella 

er dans aðeins boðinn sem valfag. Af þeim skólum sem kenna dans fá eins og áður sagði 

31% þeirra aðkeyptann kennara í skólann í stuttan tíma til að kenna. Það kom ekki á óvart 

að þetta var fyrirkomulagið hjá öllum skólum á landsbyggðinni sem svöruðu könnuninni 

nema einum. Skólar á höfuðborgarsvæðinu og Reykjavík kenndu dans frekar í lotum eða 

fast einu sinni í viku alla önnina. Niðurstöðurnar benda til þess að aðeins hluti þeirra skóla 

sem bjóða upp á danskennslu geri það í takt við tímafjölda viðmiðunarstundaskrá núgildandi 

aðalnámskrá. Athugasemdir sem svarendur skrifuðu í dálkinn „Annað“ í könnuninni styðja 

þessa ályktun en þar komu fram athugasemdir á borð við 

„Vikulota einu sinni á ári.“ 

„Dans er partur af íþróttakennslu.“ 

„Umsjónarkennari í fullu starfi sinnir kennslunni í sínum nemendahóp.“ 

„Kemur eina viku á ári og kennir hverjum bekk 400 mínútur.“  
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Kennt í lotum Kennt vikulega alla önnina Aðkeypt þjónusta yfir stutt tímabil Valfag

Mynd 4: Fyrirkomulag kennslu í grunnskólum. 
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„Aðkeypt þjónusta, vikunámskeið yfir veturinn.“  

„Allir nemendur læra dans fyrir árshátíð skólans“ 

Það er því mjög misjafnt á milli skóla í hve miklum mæli dans er kenndur, þ.e. allt frá einum 

og einum tíma inni í íþróttakennslu, vikulöngum námskeiðum þegar hentar og upp í 

heildræna kennslu einu sinni í viku allt árið um kring. Mögulega hefði þurft að skilgreina 

valmöguleikann „Kennt í lotum“ betur til að fá skýrari mynd á því hvort lotukennslan 

uppfylli tímafjölda í viðmiðunarstundaskrá aðalnámsskrár. Aðeins 10% skólanna hafa 

danskennara í fullu starfi. Aðrir danskennarar starfa í hlutastarfi eða sem verktakar en það er 

önnur vísbending um að umfang dansins sé ekki mikið innan þeirra skóla sem bjóða upp á 

tölurnar gefa ekki skýra mynd af starfshlutfalli danskennara. Þá voru sjö kennarar í fullu 

starfi við grunnskóla en störfuðu ekki eingöngu sem danskennarar heldur unnu einnig sem 

íþróttakennarar eða umsjónakennarar.  

Á mynd 5 má sjá hvaða bekkjum var boðið upp á danskennslu í skólunum sem 

svöruðu könnuninni. Niðurstöðurnar sýndu að dans var oftast kenndur á yngsta stigi 

nemenda. Kennslan fór svo minnkandi eftir aldri þeirra (sjá mynd 5) en það er í takt við 

niðurstöður fyrri rannsókna (Bamford (2011), Gerður G. Óskarsdóttir, (2014) 

Reykjavíkurborg (2009).  
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danskennslu. Meðalstarfshlutfall danskennara í hlutastarfi var 41% en svarhlutfall var mjög 

lítið í þessum spurningarlið. Aðeins 37% skólastjórnenda svöruðu þessari spurningu svo   

Í könnuninni var spurt um menntun danskennarans og eins sjá má á mynd 6 eru 51% 

danskennaranna með danskennarapróf frá DÍ. Danskennarapróf DÍ er próf sem aðeins 

samkvæmisdansarar á atvinnustigi geta tekið hjá Danskennarasambandi Íslands til að tryggja 

sér fagleg kennsluréttindi í samkvæmisdönsum. Alls höfðu 21% danskennaranna lokið 

kennararéttindanámi en 9% svarenda voru bæði með kennsluréttindi og danskennarapróf frá 

DÍ. Þá höfðu 5% þeirra ýmiss konar menntun að baki og í 13% tilvika var spurningunni ekki 

svarað. Eftir á að hyggja hefði verið gott að bjóða upp á valmöguleikann „B.A. gráða í 

dansi“ til að sjá hvert hlutfall listdansara hefði verið því þeir geta bæði fallið í flokkinn 

annað og kennaramenntun. Því er ekki unnt að greina skýrt hlutfall þeirra í niðurstöðunum. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru þær sömu og sjá má í fyrri í rannsóknum og komið 

hefur verið inn á í fræðikafla ritgerðarinnar sem eru þær að danskennsla í grunnskólum er 

ennþá að mestu leyti sinnt af faglærðum samkvæmisdansakennurum.  

Mynd 6: Menntun danskennara í grunnskólum landsins. 
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Í könnuninni var spurt hvernig danskennari skipuleggur kennslu sína og námsmat 

(sjá mynd 7). Í 46% tilfella sögðust danskennarar skipuleggja kennslu sína og námsmat eftir 

hæfniviðmiðum aðalnámskrár en 37% þeirra eftir almennum færniþáttum eins og sjá má á 

mynd 7. Þá sögðust 10% þeirra styðjast bæði við hæfniviðmið aðalnámskrár sem og almenna 

færniþætti til að skipuleggja kennslu sína og námsmat. Í 6% tilvika var spurningunni ekki 

svarað.  

Ef skipulag kennslu og námsmats er skoðað eftir því hver menntun danskennarans 

er, sjá mynd 8, kemur í ljós að 45% danskennara með danskennarapróf DÍ skipuleggur 

kennslu og námsmat út frá hæfniviðmiðum aðalnámskrár og 48% þeirra út frá almennum 

færniþáttum. Danskennarar með danskennarapróf DÍ skipuleggja kennslu og námsmat bæði 

út frá hæfniviðmiðum og almennum færniþáttum í 8% tilvika. Meiri mun mátti sjá hjá 

danskennurum með kennaramenntun en 45% þeirra skipuleggja kennslu sína og námsmat 

eftir hæfniviðmiðum aðalnámskrár og 19% nota bæði hæfniviðmið og almenna færniþætti. 

Aðeins 25% kennaramenntaðra danskennara nota eingöngu almenna færniþætti við skipulag 

sitt. Þeir danskennarar sem hafa bæði kennaramenntun og danskennarapróf frá DÍ nota 

hæfniviðmið í mestum mæli við skipulag kennslu sinnar eða í 67% tilvika og 17% nota bæði 
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Mynd 7: Skipulag kennslu og námsmats í grunnskólum. 
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hæfniviðmið og almenna færniþætti. Þá styðjast 17% þeirra við almenna færniþætti við 

skipulag sitt á kennslunni (sjá mynd 8). 

Sé litið til skipulags á kennslu og námsmati eftir kennslufyrirkomulagi, sjá mynd 9, 

sést að mikill munur er á því hvernig kennarar skipuleggja kennslu sína eftir því hvaða 

kennslufyrirkomulag notast er við. Þegar kennt er vikulega alla önnina eru hæfniviðmið 

aðalnámskrár notuð í 59% tilvika og bæði hæfniviðmið og færniþættir í 22% tilvika, þ.e. 
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Mynd 9: Skipulag kennslu eftir kennslufyrirkomulagi í grunnskólum. 
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hæfniviðmið eru notuð í 81% tilvika. Almennir færniþættir eru aðeins notaðir í 19% tilvika 

við þetta fyrirkomulag. Þegar hins vegar skólar nýta sér aðkeypta þjónusta í stuttan tíma er 

notast við almenna færniþættir í 68% tilvika og bæði hæfniviðmið og færniþætti í 9% tilvika. 

Hæfniviðmið aðalnámskrá var því aðeins notuð í 23% tilvika þegar um aðkeypta þjónustu 

var um að ræða.  

Eins og áður hefur komið fram er ekki boðið upp á danskennslu í 44% skólanna sem 

svöruðu könnuninni. Stjórnendur sem svöruðu því til að ekki væri kenndur dans við þeirra 

skóla voru beðnir um að gefa ástæður fyrir því hvers vegna svo væri ekki. Rúmlega 

helmingur þeirra gáfu upp ástæður og voru svörin afar áhugaverð.  

 

Skortur á danskennurum 

Mikill meirihluti þeirra sagði ástæðuna fyrir því að dans væri ekki kenndur í skólanum vera 

skortur á kennurum. Þetta þykir ekki koma á óvart enda í samræmi við fyrri rannsóknir og 

hversu margir skólar eru staðsettir á landsbyggðinni. 

 

Ekki hefð fyrir danskennslu 

Þó nokkrir skólar svöruðu því til að engin hefð væri fyrir danskennslu í skólanum, sjá dæmi: 

„Fámenni skólans og samfélagsins, og eflaust einnig að það fer ekki mikið fyrir dansi í 

aðalnámskrá (er ekki hefð fyrir því eins og myndmennt, handmennt, smíði, leiklist og 

tónmennt)“  

Nokkrir skólanna sögðu ástæðuna vera að þeir kenndu leiklist og telja þeir sig þá líklega vera 

að fylla upp í kröfur aðalnámskrár um nám í sviðlistum, sjá dæmi:. 

Það hefur verið danskennsla síðastliðin 8 ár en ekki í vetur, prófuðum leikræna tjáningu 

og tónlist?  

„Erum með leiklist“ 

 

Aðstöðuleysi og fjármagn 

Aðstöðuleysi og fjármagn kom aðeins fyrir í örfáum svörum. Þessar niðurstöður gefa það 

skýrt til greina að dans er ekki kenndur sem heildstæð námsgrein í grunnskólum landsins í 

miklum mæli.  
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4.2. Rýnihópaviðtöl 

Rýnihópaviðtölin eru kjarni rannsóknarinnar. Markmið þeirra var að fá fram sjónarmið 

starfandi listdanskennara á möguleikum dansins í almenna skólakerfinu. Eðli málsins 

samkvæmt eru sjónarmið þeirra afar mikilvæg. Fáir listdanskennarar starfa í almenna 

skólakerfinu í dag og er því nauðsynlegt að hlusta á þessar raddir og finna leiðir til að brúa 

bilið á milli listdanskennara og grunnskólans. Auka þarf samstarf og samtal milli 

listdanskennara á komandi árum og efla til muna framtíðarsýn fyrir dansmenntun í landinu. 

Eftir að umræðum rýnihópanna var lokið tók við greiningarvinna þar sem sameiginleg þemu 

beggja hópa voru fundin. Því næst var skoðað hvort einhver áþreifanlegur munur væri á 

hópunum tveimur. Rýnihópur 1 samanstóð af listdanskennurum sem höfðu enga eða mjög 

litla reynslu af kennslu í grunnskóla og rýnihópur 2 voru listdanskennarar sem höfðu 

einhverja til miðlungs reynslu á kennslu í grunnskóla. 

Við úrvinnslu gagnanna voru átta sameiginleg lykilþemu greind. 

1. Hvað er dans? 

2. Dans í grunnskólum, á hvaða forsendum? 

3. Skortur er á virðingu fyrir faginu og stuðningi við kennara. 

4. Félagsfærni, læsi og heilbrigði. 

5. Hlutverk tækniþjálfunar í grunnskólanum. 

6. Mikilvægi sköpunar í grunnskólanum. 

7. Hvernig virkjum við áhuga nemenda? 

8. Skipulag kennslu og samvinna kennara. 

Til viðbótar kom fram eitt þema hjá Rýnihóp 2 sem hafði einhverja til mikla reynslu á því 

að vinna í grunnskóla og það var „Starfsþróun“. 

Nöfnin á listdanskennurunum hér fyrir neðan eru ekki þeirra eigin og valin af handahófi. 

4.2.1 Hvað er dans? 

Viðtölin hófust á því að varpað var fram spurningunni Hvað er dans? Umræður í hópunum 

fór strax á flug við þessa spurningu og voru svörin jafn fjölbreytt og hugtakið sjálft 

sannarlega er. Áhugavert var að fylgjast með því að allir þátttakendur virtust geta samsvarað 

sig við þær skilgreiningar og hugmyndir sem fram komu um dans og var mikið sýnt af 

jákvæðu látbragði í hvert sinn sem einhver talaði um dans. Mikið var tekið undir orð annarra 

með „já-um“ og „ahh-um“. Þáttakenndur töluðu um hreyfingar, frelsi, tilfinningar, upplifun 
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og sjálfstraust þegar þær ræddu um hvað dans væri. Orðið tjáning kom einnig mikið fram. 

Ásta talar um sjálfskoðun og að kynnast sjálfri sér í gegnum dansinn:  

[…] Mér finnst dans vera mikil sjálfskoðun, það er svona mest fyrir mig. 

Að maður speglar sig oft í mismunandi sjálfum í mismunandi hreyfingum 

og maður kynnist sjálfum sér rosalega vel.  

María tengir dansinn við frelsi og tjáningu á tilfinningum sínum. 

[…] Mér finnst dans vera ákveðið frelsi og tjáning tilfinninga. 

Eyrún tekur í sama streng en bætir við að þú fáir útrás fyrir einhverju í gegnum hreyfingar 

þínar svo greinir hún á milli dans og kóreógrafíu: 

[…] En kannski svona eins og ég hugsa fyrir mér að hefðbundna þýðingin 

á dansi sé, þá hugsa ég það meira út frá hreyfingum og í bland við 

tilfinningar og að það sé ákveðin leið til að fá útrás fyrir einhverju sem þú 

ert að finna í gegnum hreyfingar. En svo finnst mér dans og kóreógrafía 

spanna eitthvað sem teygir sig út fyrir þetta hefðbundna form og að maður 

getur fundið dans í svo mörgu.  

Rúna talar um dans sem tungumál líkamans: 

[…] Mér finnst best að skilgreina það sem tungumál líkamans. Það er svo 

þægilegt að segja það því það segir svo mikið. Ég nota það mikið. 

Og Sara tekur í sama streng. 

[…] Fyrir mig er það bara að horfa á barnið hreyfast, það er dans, það er 

tjáning eins og orð. Það að hreyfa sig er að segja eitthvað með líkamanum. 

Í viðtölunum kom einnig fram hversu erfitt það er að koma því í orð hvað dans sé, hversu 

vítt og opið form dansinn er og hversu einstaklingsbundið það er hvað þér finnst dans vera. 

Anna lýsir því vel hér: 

[…] Mér finnst einhvern veginn svarið við spurningunni Hvað er dans? 

Vera bara. Hvað er dans? Því meira sem maður skoðar það því meira er 

maður bara. Hvað er þetta? 

Eyrún kemur fram með svipaðar hugmyndir:  
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[…] Mér finnst dans bara vera eitthvað svo ótrúlega fjölþætt, það er bara 

ekki hægt að útskýra það með einhverri einni setningu. 

Og María tekur undir það: 

[…] Mér finnst dans líka geta verið allt, mér finnst það ekki endilega vera 

eitthvað eitt. 

Eyrún og Anna ræða einnig hvað það er auðvelt að víkka út hugtakið dans enn frekar og fara 

að sjá dans í öllu: 

Eyrún:  […] Ég get líka verið að nota hreyfingar og að sýna einhverja 

hugmynd frekar en tilfinningar, þetta er bara svo ógeðslega stórt concept,  

svona hringlaga einhvern vegin, spannar í allar áttir finnst mér. 

Anna: […] ég held að allir verði á einhverjum tímapunkti mjög væmnir og 

fara vera bara eitthvað, OMG litirnir eru að farnir að dansa, sjáðu 

kóreógrafíuna í bílunum á Miklubrautinni eða þú veist eitthvað svona. Þá 

getur maður farið að sjá svona dans í öllu.  

Það kom einnig fram umræða um það að dansarar í dag eru sjálfir óvissir um hvernig eigi að 

skilgreina dans og hvort það eigi yfirhöfuð að vera að skilgreina dans. Mjög skiptar skoðanir 

voru á þessu milli þátttakenda og augljóst á þeirra samræðum að þetta er einnig umdeilt 

umræðuefni í dansheiminum sjálfum. Ásta lýsir samræðum sínum við annan dansara um 

dansverk sem endurspeglar þetta: 

[…] Einu sinni sagði einn dansari við mig einmitt svolítið skemmtilegt, ég 

gleymi því ekki þegar hún sagði: Oft er maður að fara á dansverk núna sem 

er ekki dans innan gæsalappa og það er eins og að fara á tónleikasýningu 

með fiðluleikara sem er að strjúka fiðlunni sinni allan tímann. 

Eyrún talar um að stundum sé að verið nota sömu hugmyndarfræði í uppsetningu á 

sviðsverkum og á dansverkum og þá sé þetta einhvers konar kóreógrafía en ekki endilega 

dans sem verið er að vinna með:  

[…] Er þá ekki bara verið að leika með einhverskonar kóreógrafíu. Ég 

hugsa, þetta er kóreógrafía, af því að þetta er eitthvað ákveðið compostion 

á þessum elementum og kannski sama hugmyndafræði notuð og í dansi en 

kannski ekki eins og ég sé fyrir mér dans. 

Anna tekur undir þetta og talar um þessi óljósu mörk sem oft eru þarna á milli og segir: 
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[…] Það eru einhver óljós mörk á milli þess hvenær þetta er bara einhver 

leikstjórn og hvenær þetta er dans? Ég hef alveg séð dansverk þar sem það 

eru engir dansarar eða engir hlutir og stundum er dansverk bara einhver 

hljóðmynd, þá er maður bara, er þetta dans? Ég veit það ekki? 

Dans virðist skarast meira inn á önnur listform en aðrar listir að mati nokkurra viðmælenda 

og því oft erfitt að greina á milli hvað sé dans og hvað ekki eins og Ásta lýsir hér. 

[…] dans er byrjaður að tileinka sér svo mikið, þetta er ekki bara lengur 

eitthvað leikverk með dansi heldur þetta er kóreógrafískt verk. Þetta er 

ekki eitthvað svona meme-sýning, þetta er kóreógrafía. Þannig að dansinn 

er byrjaður að eigna sér mikið í leikhúsheiminum líka.  

Þessi umræða gerði það enn skýrara að afar mikilvægt er að skilgreina dans innan 

grunnskólakerfisins og auðvelda þannig kennurum að nálgast fagið. Hvað er það í dansinum 

sem mikilvægt er að nemendur í grunnskóla fái að upplifa og prófa sig áfram með. Þó þarf 

að gæta þess um leið að dans verði ekki skilgreindur of þröngt þar sem augljóst var á þessum 

umræðum að eitt það fallegasta og besta við dansinn er hversu opinn hann er sem 

tjáningarleið eins, líkt og María lýsir hér:  

[…] mér finnst að dans ætti líka að fá að vera opinn, alveg klárlega, það er 

það sem er fallegt við hann. Það er svo gaman þessi mismunandi þróun á 

þessu og hvernig þessi einstaklingur hugsar um dans og hvernig þessi getur 

flutt dans og svona. 

Iðunn talar um hversu skemmtilegt það er að allir hafi ólíkar upplifanir af því hvað dans sé 

og af hverju ekki að vinna með það. 

[…] Fyrir mér er dans bara tjáning og fyrir mér að nota spjallið, umræður, 

röddina, það er hluti af líkamanum okkar og af hverju ekki líka að nota 

röddina. Það er líka svo skemmtilegt að sjá hvað þau hafa ólíkar upplifanir 

af því hvað er dans. 

Áhugavert var að sjá að þátttakendur sem höfðu starfað meira innan grunnskólans voru 

fljótari að tengja umræðuna „hvað er dans?“ við nemendur sína og skólakerfið. Þeir ræddu 

meira um dans út frá því hvað nemendum sínum fannst dans vera eða í sambandi við kennslu 

sína frekar en út frá þeirra eigin skoðun. 
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4.2.2 Dans í grunnskólum, á hvaða forsendum? 

Eftir þessar almennar umræður um dans þá var kastljósinu beint að grunnskólunum og 

hvernig vinna mætti með dans innan þeirra. Greinilegt var að listdanskennarar telja 

grunnskólaumhverfið mjög ólíkt því umhverfi sem þær eru vanar í danskólum, hvort sem 

þær höfðu unnið í grunnskóla eða ekki. Anna talar um að forsendurnar séu allt aðrar hjá 

grunnskólunum. Þar séu krakkar á sínu heimasvæði og hafa jafnvel engan áhuga á því að 

læra dans. 

[…] Til að byrja með eru forsendur dagsins þær að þau eru á sínu 

heimasvæði. Mér líður allavega þegar ég er að kenna inni í grunnskólum 

ekki eins mikið heima hjá mér og þegar ég er að kenna upp í dansskóla. 

Svo er líka það að krakkar sem eru í dansskóla, þeir vilja flestir vera á 

staðnum. Þau eru ekki neydd til að vera þarna. Þú veist, þannig að þau eru 

að koma tilbúin á æfingar til að gera sitt besta til að læra eitthvað sem þeim 

finnst skemmtilegt en krakkarnir í grunnskólunum hugsa oft, hérna hef ég 

40.mín til að hlaupa um og gera eitthvað. 

Agnes talar á svipuðum nótum en bætir við hversu erfitt það sé að kenna hóp þar sem 

getustigið er svo breytt og hópurinn inniheldur börn sem þurfa stuðning. 

[…] Maður er svo góðu vanur, að kenna í dansskólum. Þar sem eru bara 

krakkar með bullandi áhuga, svo fer maður kannski að kenna eldri 

krökkum sem eru komin langt í dansnáminu og ég er að kenna það sem ég 

sjálf elska að gera og það er geðveikt gaman. Svo fær maður bara allt í 

einu krakka sem eru bara ohhhh ég nenni þessu ekki. Eða bara ranghvolfa 

augunum og getustigið er hérna og þangað (gerir stórt bil með höndunum.) 

Maður er bara hvernig á ég að gera þetta. Þessi er með stuðning og þessi 

svona og maður er bara með alls konar. 

Í hópunum var líka rætt um hvað það sé mikill misskilningur um hvað dans sé innan 

grunnskólanna. Flestir nemendur koma inn á þeim forsendum á að þeir séu að fara að læra 

samkvæmisdans. Rúna hefur upplifað þetta: 

[…] Ég held að það fari rosa mikið eftir því hvernig þú representar dans í 

byrjun og hvernig þú kennir dans þar sem við vitum að það er rosa stór 

hluti sem kennir samkvæmisdans. Alltaf ef ég segist vera að kenna dans 

og þá er gert ráð fyrir því að já ertu að kenna hérna cha cha cha. 

Gerður talar á svipuðum nótum og finnst eins og margir nemendur tengi bara skólann við 

samkvæmisdans. 
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Gerður: það er ótrúlega áhugavert að spyrja þessa spurningu (Hvað er 

dans?). Ég er að kenna 7.bekk og það er svo áhugavert hvað það koma ólík 

svör og það er gaman að þau þora svo að segja sína skoðun, en fer svo eftir 

hópum. Hópurinn sem við vorum með í haust var bara samkvæmisdans, 

samkvæmisdans, samkvæmisdans, þú veist. Það er líka eins og þau tengi 

við skólann og samkvæmisdans. 

Þátttakendur voru sammála um að nemendur væru með frekar fastmótaðar hugmyndir um 

hvað dans sé. Það taki góðan tíma að vinna nemendur á sitt band og fá þau til að sjá dansinn 

í öðru ljósi. Eyrún talar um að það sé mikill misskilningur um það hvað dans sé: 

[…] Það er svo mikill misskilningur hvað dans er og það er svo fyndið að 

í professional heiminum þá erum við búin að stækka concept-ið svo 

ógeðslega mikið að engin veit hvað það nákvæmlega er og svo í 

grunnskóla þá er bara búið að ákveða: Þetta er dans! Þetta er bara fyrir 

stelpur og þetta er bara svona, svona og svona. Ógeðslega mikið af 

ranghugmyndum í gangi um hvað þetta er.  

Rúna talar á svipuðum nótum og veltir fyrir sér hvort það ætti jafnvel ekki að nota orðið dans 

innan grunnskólana: 

[…] Ég hef oft velt því fyrir mér hvort dans ætti að heita bara hreyfing. 

Ætli börn verði minna feimin við eitthvað sem heitir hreyfing eða af því 

að dans er svo hlaðið. 

Rúna bendir einnig á að krakkar tengi ekki dans við það að hreyfa sig frjálst heldur þurfa 

alltaf að gera einhver ákveðin spor sem þau hafa lært eða séð hjá öðrum. 

[…] Dans er bara svo yfirfullur af merkingu einhvern veginn. Ég held að 

krakkarnir eru að taka þetta inn. Ef ég segi frjálst og þau byrja í einhverju 

svona tik tok (sýnir spor) og einhverju sem þau sjá og þau eru bara eitthvað 

þetta er dans.  

Agnes lýsir atviki þar sem hún upplifir svipaðri reynslu. 

[…] ég sá einmitt nemenda í gær í námsverinu hjá mér sem hafði verið í 

tímum hjá mér í fyrra og vildi ekki gera neitt. Var bara ég get ekki dansað, 

ég kann ekki að dansa og svona. Svo sá ég hann í gær og hann var með 

heyrnatól og hann var í einhverju stuði og að dansa og syngja. Ég horfði á 

hann og hugsaði þú getur alveg dansað. Þau eru bara oft búin að ákveða 

það. Ég dansa ekki. Það er skemmtilegt þessi pæling hvað þetta er fast í 

fólki. 



 

 
44 

Rúna upplifir sem hún þurfi oft að verja fagið sitt í kennslutímum í grunnskólum. Það er 

ekki eitthvað sem hún hefur þurft að gera í tímum sem hún hefur kennt í dansskóla. Hún 

upplifir það þó ekki alltaf á neikvæðan hátt og er á þeirri skoðun að við sem kennarar eigum 

að vera reiðubúin að svara spurningunni af hverju. Aðrir í hópnum tóku undir þetta. 

[…] En maður fer oft í þennan gír og mér finnst oft að ég sé í hverjum 

einasta tíma að verja það af hverju ég er að kenna dans. Ég held að það sé 

ekki svona í öllum námgreinum að börn séu tilbúin að spyrja af hverju 

erum við að læra stærðfræði. Af hverju erum við að læra þessa aðferð og 

ekki þessa aðferð. Af því að þeim er bara gefið það og af því að þetta hefur 

bara alltaf verið. En það er samt fínt að taka umræðuna af hverju. Ég held 

að það sé ekki að fara bráðum svo lengi sem við höldum áfram að útskýra 

af hverju. 

Það komu einnig upp umræður um samfélagið sem er til staðar í grunnskólunum og það sé 

ólíkt því samfélagi sem myndast í danskólunum líkt og sjá má á ummælum Önnu: 

[…] málið með grunnskólana er að það er svo skýrt, svona skýr 

valdapíramýdi innan bekkjanna. Ef þú situr í stærðfræði með fullt af fólki 

þá eru sumir þar vinir þínir, einn bekkjartrúðurinn og annar einhver sem 

leggur fólk í einelti og eitthvað svona. Þá er svo erfitt að fara inn í danstíma 

og reyna að tjá þig þegar sá sem er að leggja þig í einelti stendur kannski 

við hliðina á þér. Eða fyrir eldri krakkana. Gaurinn sem þú ert skotin í. Það 

er svo miklu meiri áskorun fólgin í grunnskólakennslunni heldur en í hinu 

af því að þar eru dansvinir þeirra en þetta eru svona allan daginn vinir 

þeirra eða óvinir. 

Það var augljóst af þeim umræðum að listdanskennurum þykir grunnskólaumhverfið mun 

flóknara og erfiðara en danskólaumhverfið að mörgu leyti líkt og Agnes ræðir um hér: 

[…] danskennsla í grunnskólum v.s. hinum skólunum mér finnst þetta svo 

miklu miklu flóknara. Þetta er svo mikið af layerum, af pælingum og 

uppákomum og alls konar svona.  

4.2.3. Skortur er á virðingu fyrir faginu og stuðningi við kennara 

Allir þátttakendur í rýnihópunum sem höfðu einhverja reynslu af kennslu í grunnskóla töluðu 

um mikilvægi þess að fá stuðning þegar maður hefur störf í grunnskóla, að maður upplifi sig 

sem hluti af hópnum og að faginu sé sýnd virðing. Reynslan innan hópsins var mjög 

mismunandi en var þó frekar neikvæð heldur en jákvæð. Aðeins einn þátttakandi í hópnum, 

Rúna, fékk góðan stuðning og frábæra aðstöðu þegar hann hóf störf við sinn skóla. Rúna 

telur að það sé mikið til undir skólastjóranum komið hversu vel tekst til í þeim efnum. 
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[…] þetta er allt bara skólastjórinn. Af því að þeir ráða svo rosa miklu. Þú 

veist í mínum skóla. Henni finnst bara dans mjög spennandi og það sést 

svo mikið af því að ég kem inn og ég er kynnt fyrir öllum. Ég fæ mentor 

til að aðstoða mig og fylgja mér í gegnum skólann og sýna mér allt svona 

fyrst þegar ég byrja og fæ náttúrulega dansstofu sem er sérhönnuð af mér. 

Hvernig mig langar að hafa dansstofuna. Þú veist ég gæti ekki beðið um 

betri aðstöðu. Það er eitthvað sem þarf að taka mikið inn í myndina.  

Aðrir höfðu ekki frá eins góðri reynslu að segja og upplifðu sig einar á báti með lítinn 

stuðning og lélega aðstöðu til kennslu. Gígja talar um að hún hafi ekki fengið neinar 

upplýsingar um nemendahópinn og litla sem enga tilsögn þegar hún byrjaði að kenna: 

[…] mér fannst oft vanta þegar maður kemur þarna inn sem verktaki, þú 

ert einhvern veginn ekki hluti af kennarateyminu. Ég vissi ekkert hvernig 

þessi börn virkuðu eða hvað var að. Maður fær ekki að vita neitt, það er 

bara hérna er nafnalistinn og þú merkir svo bara við hérna broskallana. 

Maður bara, OK og er svo að lenda í því að það er krakki með eitthvað 

alvarlegt vandamál. Eins og ég var að segja með krakkana sem eru erfiðir 

eða eiga við einhver vandamál að stríða. Það er engin þarna til að grípa 

mann. Maður er bara einn inn í tónmenntastofunni með alla. 

Það virðist vanta sérstaklega upp á það að þegar danskennarar koma inn sem stundakennarar 

að farið sé yfir aðalnámskrá með þeim eða skólanámskrá og til hvers sé ætlast af þeim. Sem 

dæmi um þetta var Agnes ekki upplýst um það fyrir fram að kennslan ætti að taka mið af 

hæfniviðmiðum þegar hún hóf kennslu í grunnskóla: 

[…] þú mátt fara í ferð og ég sýndi þeim eitthvað danstengt. Fór á versló 

sýninguna með þau og mátti gera alls konar svona. Svo bara allt í einu, 

heyrðu Agnes þú verður að fara að byrja á því að meta þau og koma með 

einkunn og ég bara ha hvar geri ég það. Já bara á Mentor og ég kann ekki 

á þetta.  

Gígja tekur undir þetta en bætir við að hún hafi meira að segja aldrei heyrt af hæfniviðmiðum 

þegar hún var að vinna í skólanum. 

[…] það var það sama hjá mér. Ég vissi ekki hvað hæfniviðmið var fyrr en 

ég sjálf byrjaði í skóla. Ég bara frétti aldrei af þessu og pældi ekki í þessu 

þegar ég var að kenna. 

Það var augljóst á umræðum rýnihópanna að flestir upplifðu sem svo að faginu væri ekki 

sýnd nægjanlega mikil virðing. Rúna var á því að langt sé í land þar til að dans verði 
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viðurkenndur sem hluti af heildarmenntun barna og að þörf sé á almennri vitundarvakningu 

í samfélaginu til að sú breyting geti orðið. 

[…] Mig langar svo mikið að taka umræðuna í dansinum, að dansmennt er 

hluti af heildarmenntun barna. Það þarf að koma miklu meiri 

vitundarvakning, bara inn í samfélagið, ekki bara kennarar og ekki bara 

nemendur. Það þarf bara eitthvað að vakna til að stækka þessa menningu 

og við gerum það í skólanum. Þess vegna erum við að kenna dans í 

grunnskóla svo að allir fái að finna fyrir þessari menningu. Ég er ekki að 

segja að allir séu að fara að vera dansarar alls ekki en kannski bera meiri 

virðingu fyrir danslistinni sem mér finnst einhvern vegin mikil þörf á. 

Eyrún og Anna lentu báðar í því að þær aðstæður sem mættu þeim þegar þær voru að hefja 

störf við grunnskóla voru ekki við hæfi fyrir danskennslu. Ekkert hafði verið gert til að 

undirbúa koma þeirra.  

Eyrún: […] Stundum var þetta mjög skipulagt og þá var þetta 100 sinnum 

auðveldara en það var svo oft sem að mér fannst eins og þau voru ekki 

alveg undirbúin undir það að við værum að koma. Já þið eruð í dag já 

heyrðu (leikið með undrandi röddu) hérna er eitthvað tæki og svo bara 

skulum við bara ýta þessu borði. Ógeðslega mikið af hlutum sem hérna 

tekur athyglina í burtu frá krökkunum. 

Anna: […] Kannski tónlistarlistarherbergi þar sem borðunum hefur verið 

ýtt upp við vegginn og það er ekki almennilega hægt að spila tónlist og svo 

ertu klukkutíma að kveikja á tölvunni, þetta er allt svona. 

Gígja lenti í því að vera ekki látin vita þegar tími féll niður hjá henni og upplifði hún sig 

mjög utan veltu í skólanum. 

[…] Talandi um að þetta skipti máli. Ég mæti kl. 08 um morguninn og bara 

æi það gleymdist að láta þig vita það er ekki tími. Og maður er bara búin 

að keyra frá Seltjarnarnesi upp í Grafarholt í snjó og maður er bara, já ekki 

málið (sagt með kaldhæðni). Þú ert bara einhvern vegin svona afgangur og 

ég bjargaði mér af því að ég hafði tónlistarbakgrunn og eitthvað meira sem 

ég gat gripið í. 

4.2.4. Félagsfærni, læsi og heilbrigði 

Þegar þátttakendur voru spurðir um hvaða hlutverk dansinn hefði innan grunnskólans var 

augljóst að þátttakendur höfðu mikla trú á dansinum og hvernig hann geti auðgað líf 

nemenda á ýmsan hátt. Mikill samhugur var í hópnum um þetta og var umræðan fjölbreytt. 

Mikið var tekið undir orð annarra með „já-um“ og „ahh-um“ í þessum umræðum. Rætt var 
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um að dansinn hefði áhrif á sjálfstraust, líkamslæsi, félagsfærni, skapandi- og gagnrýna 

hugsun og tækifæri fyrir nemendur að tjá sig á annan hátt í gegnum hreyfingar. Gerður telur 

að aðaláherslan eigi að vera á því að gera nemendum kleift að finna sjálfstraustið hjá sér og 

þau finni að þau geti hreyft sig: 

[…] Mér finnst það vera félagsfærni og vinna saman. Líkamslæsi og 

þekkja líkamann og finna hvar þau eru sjálf í rýminu. Mér finnst það svona 

vera fókusinn. Af finna sjálfstraustið í því að þau geti hreyft sig. Þannig að 

mér finnst það vera alveg nr. eitt, tvö og þrjú og tæknin bara minna. Bara 

laumar einhverri tækni inn í en mér finnst að vinna með skapandi leiðir og 

gagnrýna hugsun og þessar umræður vera málið.  

Rúna talar einnig um um mikilvægi umræðunnar og að tengslin við tilfinningar okkar. 

[…] Af því að ég er að vinna rosa mikið með skapandi og nýti rosa mikið 

umræðuna sérstaklega í byrjun og lokin. Svona spjall og tek svoldið þetta 

af hverju erum við að tala um tilfinningar, jú af því að dans bíður upp á 

það. Við getum tjáð tilfinningar okkar en það er rosalega oft sem ég fæ 

þetta er danstími af hverju erum við bara að sitja hérna. Það er svo mikið 

dans á bara að vera þú ert bara að gera spor og þú ert bara að dansa og þau 

skilja ekki af hverju við erum að sitja hérna og tala saman. 

Sif tekur í sama streng og bætir við að dans kenni þér á líkmann á annan hátt en íþróttir: 

[…] En ég held með dansinn. það er af aðeins öðru meiði heldur en 

íþróttakennslan. Af því að mér finnst danskennsla þá erum við meira að 

byggja upp eitthvað svona hvað það er að kynnast eigin líkama, að vera 

öruggur í eigin skinni, að tjá sig í gegnum hreyfingar, miklu frekar en 

eitthvað þú verður að svitna geðveikt mikið. Mér finnst það bara ógeðslega 

mikilvæg færni til að hafa út í lífið. Og fyrir stráka og stelpur og fyrir 

einhverfa og fyrir krakka í hjólastól og þú veist bara alla hvort sem þeir 

verða íþróttamenn eða forritarar. 

Anna er sammála og segir dans kenni manni mun meira en bara að hreyfa sig. Allir í 

rýnihópnum kinka kolli þegar hún tjáir þessa skoðun sína:  

[…] Dans kennir manni líka miklu meira en að hreyfa sig. Það kennir 

manni líka traust og virðingu og samskipti.  

Eins og áður hefur komið fram voru þátttakendur einhuga um að kynna þyrfti fyrir 

nemendum hvað dans er í raun stórt og skemmtilegt hugtak og þá gera það í samvinnu við 
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þau. Ekki bara segja þeim það heldur fá þau til að upplifa það sjálf og kveikja umræður. Sara 

telur að það sé lykilatriði hjá kennurum að breyta því hvernig litið er á dans: 

[…] Mér finnst að forsendur kennara í skóla eigi að vera að breyta fyrst 

hvernig litið er á dans. Dans á að vera eitthvað inn á við og læra eitthvað 

með líkamann. 

Eyrún talar á svipuðum nótum og nefnir að opna verði á það hjá nemendum að dans sé 

aðgengilegur fyrir alla og að allir geti tengt við hann á sinn hátt. 

[…] Mér finnst þegar ég kem inn í skóla þá sé þetta svo eins og kynning 

inn í dans. Það sem maður kennir í grunnskólum. Allavega af minni 

reynslu. Það er svo mikill misskilningur hvað dans er. Það fyrsta sem ég 

geng út frá þegar ég kem inn í grunnskóla er opna aftur á það (hvað sé 

dans) og gera það aðgengilegt fyrir alla. Að það sé eitthvað sem allir geti 

tengt við á sinn hátt. Og að þetta sé ekki svona ógeðslega formfast, að þetta 

sé eitthvað miklu stærra. Viðbrögðin sem ég hef fengið sérstaklega frá 

strákum, Þá segja þeir þetta er bara alls ekki það sem við bjuggumst við 

með engu móti. Það er einhvern veginn að opna og kynna hvað dans er og 

hvað hann getur verið.  

Þátttakendurnir telja einnig flestir að lærdómsferlið skipti höfuðmáli í kennslunni og að 

útkoman geti verið allskonar. Ekki bara einhvers konar listaverk eins og dansverk. Útkoman 

getur birst í alls konar myndum líkt og í auknu sjálfstrausti, betri samskiptum og að læra af 

mistökum sínum. Rúna segir: 

[…] Ferlið í grunnskólanum og bara það að fá tækifærið til að fá að fara í 

eitthvað ferðalag sem þú ferð ekki í einhvers staðar annars staðar skiptir 

svo afskaplega miklu máli og þau taka svo ótrúlega mikið með sér í 

framtíðinni sem þau nýta sér á hverjum einasta degi. Það að kenna listir, 

þetta skiptir svo ótrúlega miklu máli bara framkoma, samskipti, 

sjálfsöryggi.  

Iðunn er þessu sammála og bætir við að auðvitað hafi margir gaman af að því koma fram og 

sýna dansverk en ferlið sé það sem skipti höfuðmáli þegar upp er staðið. 

[…] já ég tek undir, mér finnst ferlið vera nr. eitt, tvö og þrjú en þessi 

útkoma þá er það kannski hvað þau taka með sér út úr þessu ferli. 

Samvinnan og sjálfsvinnan öll og allt það. En ég held líka aftur á móti að 

þau hafi gaman af því að fá að upplifa að koma fram, auðvitað ekki allir 

en margir og það er alveg gaman að geta gert bæði en ég sjálf hugsa um 

ferlið varðandi hæfniviðmiðin og allt svoleiðis. Hvernig við komumst 

þangað og hvert við erum að stefna. 
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Í rýniviðtölunum kemur fram sterk ástríða kennaranna, þeir telja afar mikilvægt að nemendur 

fái að upplifa dansinn og listræna ferlið sem hann hefur upp á að bjóða. Augljóst er að þeim 

þykir sjálfum magnað og lærdómsríkt að upplifa það. Anna talar um að ákveðin gjöf sé fólgin 

í því að fá að kenna börnum á líkama sinn. Því fylgi visst frelsi fyrir nemendur að fá að 

upplifa fag þar sem ekkert sé rétt eða rangt og alltaf sé hægt að komast að mismunandi 

niðurstöðum: 

[…] Það er örugglega ótrúlega fyndið að vera krakki. Þegar maður er 

krakki lifir maður lífi sínu innan ramma fullorðinna. Þau stjórna því hvað 

þú ert, hvenær þú ert og hvað þú ert að gera. Það er líka munur á því að 

vera í tímum með stærðfræðikennaranum. Stærðfræðikennarinn er bara 

uss, uss, uss og það er málið. En svo fer nemandinn í dans og þá höfum 

við tækifæri til að vera bara allir upp með hægri og svo vinstri og einhver 

er bara hmmmm.. (leikur nemenda sem nennir ekki) og þá er maður bara, 

ég held að þið getið gert betur en þetta. Þar getur þú komið með frasa og 

innlegg inn í lífið þeirra sem lætur þau upplifa eitthvað annað en bara uss 

eða þetta er ekki rétt og ekki nógu gott. Æi ég veit það ekki mér finnst svo 

mikil gjöf falin í því að geta kennt fólki á líkaman sinn. 

Agnes tekur undir þetta og nefnir að alltaf sé verið að setja nemendur í ákveðinn ramma sem 

hægt er að brjóta upp í danstímum. 

[…] Það er bara svo mikið sitja á rassinum og gera þetta. Og allar pælingar 

sem þau eru með eru bara já nei haltu áfram að læra. Það er alltaf verið að 

setja þau í ramma. Þetta er svo áberandi. Mér fannst líka gaman að sjá 

krakka sem ég átti engan veginn von á að myndu opna sig allt í einu fara 

að fíla sig í tímum. Það er geggjað. Krakkar sem voru búin að vera eitthvað 

neikvæð í byrjun. Strákar og töffarar og allt þetta. 

Í viðtölunum kom fram að möguleikar dansins felast einnig í því að sýna nemendum að 

það sé hægt að efla huga og líkama saman og á annan hátt en í íþróttum. Anna ræðir það 

hér: 

[…] Ég hef verið að láta þau gera alls konar teygjur og fleira því þau sitja 

allan daginn við skrifborð og fara svo heim í tölvuna og hafa bara 

ofboðslega gott að því að vera að gera teygjur og dansupphitun og 

allskonar svona til að hreyfa líkaman ekki bara boltaíþrótta hreyfingar. 

Sif talar um að mikilvægt sé fyrir nemendur að upplifa styrktaræfingar og teygjur frá öðru 

sjónarhorni og að í danstímum sé kjörið tækifæri til að kynna þeim þessar æfingar í skapandi 

umhverfi:  
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[…] Mér finnst líka ótrúlega mikilvægt að þau kynnist þessu frá 

mismunandi sjónarhornum sem sagt að þau kynnist ekki bara styrktar 

æfingum eða teygjum í íþróttum heldur líka í gegnum dansinn og inn í 

skapandi umhverfi. Ekki bara inn í eitthvað 10 armbeygjur (öskrað) af því 

að það er hægt að nota dansinn til að gera öðruvísi kviðæfingar öðruvísi 

bakæfingar það er hægt að gera allskonar svona skemmtilegra og meira 

playfull hluti til þess að virkja kviðinn. 

4.2.5. Hlutverk tækniþjálfunar í danskennslu í grunnskólum 

Þegar umræðan barst að því hvert hlutverk danstækni sé innan grunnskólanna var skýrt að 

allir þátttakendur í rýnihópnum töldu að hefðbundin danstækni eins og hún er kennd í 

dansskólum landsins ætti ekki heima í grunnskólum. Hins vegar minntust flestir þátttakendur 

á að  kynna ætti fyrir nemendum einhvers konar grunntækni og uppbyggingu danstíma. Ekki 

voru þó allir sammála um hvernig ætti að standa að því. Anna talar um að þessi 

grunnuppbygging danstíma eigi heima í grunnskólum og grunntækni eins og samhæfing, 

taktur og rýmisgreind ættu að eiga sinn stað innan danstíma í grunnskóla. 

[…]Mér finnst danstíma strúktúr. Það finnst mér ótrúlega mikilvæg færni 

að hafa. Mér finnst að allir í lífinu ættu að geta gert kick ball change og 

pas de bourree. Allir ættu að geta gert þessar hreyfingar. Þetta er 

samhæfing handa og fóta og samhæfing heilans sem er svo nauðsynleg. 

Maður sér fullorðið fólk ganga svona (sýnir manneskju ganga og hreyfa 

hönd með fæti) út í bónus og maður er bara hvar er einhver lífsins taktur 

sem býr einhvers staðar innra með þér. Mér finnst allavega þetta að kunna 

að standa í röð, bíða og kunna og telja upp í 8 og kunna að leggja af stað á 

einum. Mér finnst þetta bara ofboðslega mikilvægir hæfileikar til þess að 

hafa en mér finnst alveg eins að grunnskólar ættu hafa þetta skapandi 

element en líka hafa þetta reglu element. Af því að það er skelfilegt 

stundum að þegar maður rekst á einhverja manneskju í lífinu sem er ekki 

með rýmisgreind eða ekki með neitt taktskyn.  

María er sammála og líkir þessu við íþróttatíma: 

[…] Ég er samt alveg sammála þér þetta, þegar þú ferð í íþróttir þá lærir 

þú grunninn í fótbolta, handbolta og öllu þessu og af hverju þá ekki 

grunninn í dansi? 

Danstækni er bersýnilegt skilgreind á annan hátt þegar þátttakendur ræða dansnám í 

grunnskóla borið saman við það þegar rætt er um dansnám í listdansskóla. Þegar þær ræða 

tækni í dansskóla minnast þátttakendur alltaf á sérhæfðar æfingar sem tilheyra ákveðnum 

dansstíl líkt og plíé í ballett en þegar talið berst að tækni sem ætti að kenna í grunnskólum 

þá er áherslan lögð á almenn lögmál dansins eða grunntækni sem er sameiginleg öllum 
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stílum. Dæmi um þetta eru líkamsvitund, minni, taktur, liðleiki og samhæfing. Gerður ræðir 

um hvað nemendur séu stirðir: 

[…] Það kemur mér rosalega á óvart hvað allir eða flestir nemendur eru í 

einhverri íþrótt eða margir allavega þar sem við erum að kenna. Hvort sem 

það er fótbolti eða einhver önnur íþrótt. Það kemur mér samt á óvart hvað 

þau eru samt rosa stirð. Þau eru bara, liðleikinn, þau geta ekki beygt hnén. 

Anna talar um mikilvægi þjálfunar á minni og samhæfingu: 

 […] Líka að kenna þeim svona stutta dansa er bara ótrúlega gott fyrir 

minnið og sumir eru ótrúlega lélegir í íþróttum en með kláran heila til að 

pikka upp og þá geta þau fundið sjálfstraust í því. Já heyrðu ég veit hvað 

kemur næst og það getur verið skemmtilegt að byggja upp sjálfstraust 

sumra þannig. 

Rúna segir: 

[…] Þú veist eða „tæknina“ þessar stöðluðu hreyfingar sem þarf að læra. 

Já styrkur og þessar fínhreyfingar sem er gaman að fara í líka. 

Eyrún kemur inn þetta líka: 

[…] Ég mundi segja áherslan vera, samhæfing, tengjast líkamanum, vita 

möguleika líkamans eins og þú sagðir geta vitað af þekkingunni og vera 

aðeins meira sjálfsöruggur í líkamanum sínum.  

 

Einnig komu upp skoðanir á borð við það að tenging ætti að vera á milli þess sem gerðist í 

danstímum í dansskólum landsins og kennslu sem ætti sér stað innan grunnskólans. Hins 

vegar þyrfti að gera það á fjölbreyttan hátt í gegnum ýmis verkefni. Anna segir: 

[…] Mér finnst líka hlutverk grunnskólans vera að kynna krakka fyrir 

allskonar. Ef ég er að kynna dans fyrir krökkum í fjórða bekk  í grunnskóla 

og kenni þeim bara ótrúlega skemmtilegar spunaæfingar. Þau hugsa þá 

kannski vá hvað þetta er skemmtilegt. Ég ætla að fara að æfa dans og svo 

er danskennslan í listdanskólun aðallega tækniæfingar. Þá er ekki 

samræmi. Vitið þið hvað ég meina. Þannig að mér finnst líka hlutverk 

okkar pínu að vera svona komið í dans eða svona þetta er það sem við erum 

að gera bara aðeins á svona léttari hátt. 

Þá var nefnt að mikilvægara væri að kenna tækni á skapandi hátt og gegnum leiki í 

grunnskólum heldur en í dansskólum líkt og Sif talar um hér. 
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[…] Af því að þú ert með svo fjölbreyttan hóp að til þess að kenna einhver 

svona basic spor þá þurfir þú kannski að nota meiri skapandi aðferðir 

heldur en þú myndir kannski gera inn í dansskóla. Kynna það meira 

gegnum leiki og eitthvað skemmtilegt. 

4.2.6 Sköpun 

Mikill einhugur var meðal þátttakenda rýnihópanna þess efnis að sköpun ætti að spila 

meginhlutverk í danskennslu í grunnskólum. Mikið var tekið undir orð annarra með „já-um“ 

og „ahh-um“ í þessum umræðum. Nemendur ættu að fá tækifæri til að skapa sjálf og prófa 

að tjá sig í gegnum þennan miðil. Gerður og Iðunn eru sammála um að sköpun eigi meira 

heima innan grunnskólanna en tækni. Gerður segir:  

[…] Mér finnst persónulega bara sköpun meira eiga heima inn í 

grunnskólum en tækni.  

Iðunn: 

[…] Sammála. 

María nefnir að henni hafi þótt dansinn kenna sér hvernig eigi að skapa og nota 

ímyndunaraflið. Henni þyki hún nýta þá hæfileika mikið í dag í sínu bóklega námi. 

[…] Mér finnst svo nauðsynlegt að kunna að skapa. Út af því að við getum 

öll skapað, við þurfum bara að finna það. Ég upplifi það núna í náminu 

mínu en ég er í áfanga þar sem við eigum að búa til sköpunarverk. Ég er 

sjúklega spennt þar sem mér finnst ég allt mitt líf hafa lært einhvern veginn 

hvernig ég á að skapa og nota ímyndunaraflið mitt og treysta því. En hinir 

sem eru með mér eru bara búnir að vera bara, fokk. Kunna það ekki þar 

sem þeir eru bara svona pappírspésar. Þeir eiga erfitt með að kveikja á 

sköpunarflæðinu. Ég trúi því í gegnum dansinn læri maður þetta af því að 

ég upplifði það sjálf eftir að ég byrjaði að æfa dans. Ég elskaði það hvað 

heilinn minn varð virkur og tók bara líkamann minn með og mér finnst 

þetta bjútíið við það að kenna tækni en líka sköpun til að hver og einn finni 

sinn sköpunarkraft. Þú ferð með hann allt ekki bara til að skapa dansverk. 

Iðunn tekur í sama streng og bætir við að við séum alltaf skapandi, líka í daglegu lífi okkar. 

[…] Sköpun er tjáning og dans er tjáning og dans er sköpun. Við erum 

alltaf að taka ákvarðanir á hverjum einasta degi, við erum alltaf að finna 

einhverjar lausnir þannig að við erum alltaf skapandi. 
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Sif segir að ef sköpun er ekki í forgrunni þá sé það í raun nálgun á danskennslu sem mistækist 

ætlunarverk sitt. 

[…] Mér finnst það líka, þegar við vorum í grunnskóla þá var dansinn, 

þannig að maður lærði kassasporin og skottís kannski ef maður var heppin. 

Maður lærði valsspor, fram og tilla aftur og tilla eitthvað svona. Mér fannst 

dans leiðinlegur í skóla. Ég hafði ekkert gaman að þessu. og það er 

skelfing, finnst mér og mér finnst þessi nálgun svolítið mistakast í því 

einmitt að kveikja á líkamanum. 

Einnig var rætt um hvort hægt væri að skapa án þess að hafa lært undirstöður þess miðils 

sem skapað er út frá. Þar komu fram mismunandi sjónarmið en flestar virtust sammála að 

hægt væri að skapa dans án þess að hafa lært undirstöður hans. Iðunn talar um að það sé 

eiginleiki sem við fæðumst með: 

[…] Bara þegar við fæðumst þá hreyfum við okkur og tjáum við okkur í 

gegnum hreyfingu. Og líka það já, algjörlega. Ég held það. 

Sara talar um að hreyfingar og dans séu það sama, ef þú getur hreyft þig þá getur þú skapað 

dans:  

[…] Hreyfing og dans, hver er munurinn? Bara eins og með það ef við 

teiknum án þess að hafa einhverja sérstaka tækni getum við málað jú jú 

við getum það og í dansi líka þetta er bara eins og með aðra tjáningu í 

listaheiminum. 

Rúna talar um að þetta snúist þá um hvernig maður skilgreinir dans. Ef dans er skilgreindur 

í víðu samhengi þá geti allir skapað dans án þess að kunna einhverja grunntækni en þú verðir 

samt að geta rökrætt og talað um list þína:  

[…] Hreyfing inn í rými og hver er orkan í rýminu eitthvað svona labans 

kerfi og þar getur þú náttúrulega bara endalaust undirbúið nemendur fyrir 

einhvers konar sköpun og verið einmitt með þessa lýsandi endurgjöf já 

einmitt þetta getur verið dans. Ef maður representar allt sem hreyfingu og 

allt sem einhvers konar list ef þú getur rökrætt það og talað um… það þá 

hugsa ég að þau geti æfst ótrúlega fljótt í því að skapa þó að þau kunni 

ekki einhvers konar grunn í danstækni. 

Áhugaverð vangavelta kom upp hjá Eyrúnu um hver gæði sköpunarinnar yrði og skoða þyrfti 

hvaða samhengi það væri verið að skapa í. Eins og kom fram hér fyrir ofan voru flestir 
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sammála um að ferlið væri það sem skipti höfuðmáli og lærdómur sem fylgir því en ekki 

afurðin sem skapast. 

[…] Eins og með að mála. Ég mála alveg málverk heima hjá mér og þau 

eru alveg hræðileg en það er samt engin sem getur sagt mér að ég geti ekki 

gert það. Þú getur alveg gert dansverk en þá er það líka spurning um 

platformið sem þú ert að setja þetta á. 

Gerður veltir fyrir sér hvort sköpun ætti ekki að spila stærra hlutverk í dansnámi í 

dansskólum landsins líka. 

[…] Maður fór í gegnum sitt dansnám og var aldrei spurður einhvern 

veginn. En það er margt búið að breytast svo mikið og komið svo mikið 

annað inn í. En það hefði samt gefið manni svo ógeðslega mikið 

sjálfstraust ef maður hefði líka fengið að vera skapandi ekki alltaf bara að 

hugsa er ég að gera þetta rétt og talningin þú veist það er líka svolítið 

þreytt. 

4.2.7. Hvernig virkjum við áhuga nemenda? 

Eins kom fram hér að ofan í þemanu forsendur námsins þá upplifa viðmælendur að margir 

nemendur í grunnskóla hafi ekki alltaf áhuga á að læra dans. Þær segjast vanar því að vinna 

með krökkum í dansskólum sem vita hvað þeir eru að fara að gera og séu með markmið í 

dansi. Í grunnskólanum sé stemningin allt öðruvísi. Þar geti allt farið mjög auðveldlega úr 

skorðum og helsta áskoruninn þeirra sé að geta stjórnað leiknum, að stjórna því sem 

nemendur eiga að gera. Það var samstaða um það í hópnum að agastjórnun og 

uppeldishlutverk sé stærri hluti af danskennslu í grunnskólum en í listdansskólum og kannski 

eitt af því erfiðasta við kennsluna í grunnskóla. Eyrún segir að: 

[…]Mér finnst oft ekki eins og maður geti einbeitt sér að efninu því það er 

svo mikið utan að komandi sem maður þarf að pæla í. 

Rúna segir:  

[…] Þetta er líka einhvern vegin nýtt fyrir manni þegar maður kemur úr 

einkaskólanum, það er þessi agi og hvaða leik og hvað nálgun þarf ég að 

fara að þessum nemanda og þar skiptir, eins og þú varst að segja, allar 

greiningar barnanna og það kemur stuðningur inn og þau eru alltaf on call. 

Það er bara rosa mikið haldið utan um sem skiptir ofboðslega miklu máli. 

Því það líka kemur barn með einhverfu inn og þá veit ég líka bara að ég 

þarf bara að tala allt öðruvísi við það barn heldur en að ég tala við hinn við 
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hliðina á án en þess að það fari of mikill fókus í það eða of mikill tími í 

það.  

Gígja segir: 

[…] líka bara eins og ég var að segja með krakkana sem eru erfiðir eða 

eiga við einhver vandamál að stríða að þurfa að… það er engin þarna til að 

grípa mann. Maður er bara einn inn í tónmenntastofunni með alla. 

Ásta kemur líka inn á það að hún hafi ekki vitað alveg hvernig ætti að eiga við svona mál og 

minnist á það að hún hafi ekki fengið neina þjálfun í því í sínum dansnámi. 

[…] Maður mætir bara einhvern veginn öðruvísi einstaklingum. Sem að 

mér finnst hafandi kennt í allan þennan tíma þá get ég alveg dílað við það 

en get ekki ímyndað mér að allir geti dílað við það. Út af því að við fáum 

ekki svona kennslu í því að kenna beint. Þú veist ég var með alla þessa 

kennara hérna og ég sá hvað mér fannst virka og ekki virka en það er 

einhver svona persónuleg tilfinning það er ekki eitthvað fræðilegt hvernig 

ég á að koma inn í skóla og að nálgast þetta verkefni. 

Augljóst var á samræðunni í báðum rýnihópum að viðmælendum var mikið í mun að finna 

leiðir til að virkja alla nemendur og leyfa öllum að njóta sín. Gígja talar um að það sé 

mikilvægt að finna leið svo að einn neikvæður einstaklingur eyðileggi ekki allt fyrir hinum: 

[…] Svo er líka sem er kannski mikilvægur punktur er hvað neikvæðu 

einstaklingarnir, sérstaklega þessi aðeins eldri, geta eyðilagt fyrir hinum 

inn í tímanum og þá er svo leiðinlegt fyrir þá eða þær sem vilja vera í 

danstíma og vilja njóta tímans að einhverjir eru alltaf að skemma fyrir. Að 

valda því að maður komist ekki yfir eins mikið efni eða þá að maður þurfi 

að taka einhverja u-beygju þegar að hinn helmingurinn er bara (ranghvolfir 

augum) nei, nei. Að ég allavega upplifði það svona leiðinlegt að þeir séu 

að eyðileggja fyrir okkur eða mér langaði að gera þetta en nú er það ekki 

hægt út af þú veist svona togstreita sem myndast af því að sumir eru 

jákvæðir fyrir þessu. 

Agnes talar um að þar sem eðli danskennslu býður upp á sveigjanlegri ramma þá hafi hún 

oft viljað gefa erfiðum einstaklingum meiri séns en það hafi þó ekki alltaf virkað sem skyldi:  

[…] Já var alveg mjög lengi að finna eitthvað svona. Maður vildi gefa 

sumum meiri séns af því að þeir voru alltaf að rekast á vegg og hinir 

kennararnir voru alveg ohh ertu með þennan og þá var maður: Ahhh ég 

ætla að leyfa honum að fá aðeins meiri séns eða henni. En svo á endanum 

var þetta bara: Nú verð ég að leyfa hinum að fá að njóta sín og líka bara 

útskýra fyrir þeim að þú ert kannski í ótrúlega mikilvægu ferli að uppgötva 
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eitthvað sem þú hefur aldrei uppgötvað áður og svo fer bara einhver að 

hlægja og þá bara zooom detturðu út. Það er svo mikilvægt að leyfa öllum 

að fá að vera í tímanum. Þú veist fá virðingu og ekki bara að vera að flissa 

yfir einhverju öðru og þá frýs einhver annar. 

Nokkrir viðmælendur ræddu að nauðsyn þess að vanmeta börnin ekki og bera virðingu fyrir 

þeim. Þá myndu þau leggja sig meira fram og sýna kennaranum virðingu á móti. Þetta voru 

virkilegar fallegar umræður og mikill einhugur meðal viðmælenda þegar kom að þessu. 

Anna segir t.d.: 

[…] Mér finnst krakkar líka, þú veist að trúa á krakka. Eða að geta gert 

kröfur til þeirra. Því að krakkar vilja yfirleitt gera vel. Ef þeim líður vel þá 

gera þau yfirleitt vel og mér finnst annað ég læt stundum litlu krakkana 

mína gera bara ógeðslega krefjandi hluti og stend ég kannski hjá þeim og 

segi þú getur gert meira og þau geta gert meira ef maður gefur þeim þann 

hvata. 

Eyrún tekur undir þetta og talar um að þegar skapaðar eru réttar aðstæður þá séu börn 

ótrúlega fljótt að læra: 

[…] En já, við ættum klárlega ekki að vanmeta krakkana. Það kemur manni 

á óvart þegar þetta er sett inn í rétt, réttar aðstæður einhvern veginn þá 

finnst mér krakkar vera svo fljót að læra, þau eru svo fljót að það kemur 

manni stundum á óvart. 

Ásta talar um að það sé nauðsynlegt að leyfa krökkum að tjá sig og það sé hennar reynsla að 

það vanti inn í grunnskólana.  

[…] Það er ekki nógu mikil áhersla á tjáningarfrelsi finnst mér í 

grunnskólum yfirhöfuð. Það er ekki tekin bara svona hringur einu sinni í 

viku þar sem bara „jæja hvað segir þú gott og hvernig líður þér.“ Þau læra 

einhvern veginn ekki að tjá sig. Svona án þess að vita það 100%. Kannski 

er þetta gert einhvers staðar að bara tjá sig? 

Gerður talar um að danskennarar eigi einmitt að nýta sér það að þeir hafi hærri þröskuld fyrir 

óreiðu og eru því ekki eins hræddir við að allt fari í vitleysu þó að það séu læti á einhverjum 

tímapunkti í kennslunni. 

[…] Ég held að það sé líka hræðslan við það allt fari í kaós. Ég held að við 

(danskennarar) séum með hærri þröskuld fyrir kaós af því að við höfum 

unnið í því og vitum að þetta er bara svona, svona, og svona og svo bara 

búið. Við finnum leið og það fer bara ekki allt í panic þó það sé kaós. 
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Umræðan beindist einnig að hlutverki kennarans og því að kennari þyrfti að gera upp við sig 

hvernig kennari hann vildi vera og hafa metnað fyrir starfi sínu. Nauðsynlegt væri einnig að 

endurmennta sig og vera sífellt að rýna eigið starf. Anna talar um að það sé nauðsynlegt sem 

kennari að hafa ákveðinn metnað fyrir starfi sínu og áhuga. Ákveða þyrfti hvernig hóp maður 

ætli að byggja upp með nemendum sínum: 

[…] Ég fór allt í einu að hugsa um hvert er hlutverk manns sem kennara? 

Ég hef t.d. haft íþróttakennara sem kastaði bara bolta inn í rýmið og fór 

svo bara að lesa blaðið. Það var það eina sem hann gerði. Hvernig kennari 

vill maður vera því það eru ekki allir sem hafa þennan metnað. Sumir vilja 

bara sitja við skrifborðið, rétta krökkunum eitthvað verkefni og hanga á 

Facebook. Það er bara staðreynd, sumir eru þannig, maður verður bara að 

velja hvernig kennari maður vill vera. Hvar maður ætlar að setja standard 

og hvernig hóp maður ætlar að byggja upp. 

María talar um mikilvægi þess að vera stöðugt að rýna í eigið starf og hætta því ekki þrátt 

fyrir mörg ár í starfi, jafnmikil þörf sé fyrir það þá líkt og þegar kennari hefur störf í upphafi: 

[…] Þeir hafa allir svo gott af því að rýna í sitt eigið starf. Það er svo 

nauðsynlegt, að þú ert einmitt grunnskólakennari og þú ert búin að vera að 

kenna stærðfræði öll þessi ár. Þú ert orðin þurr og þessi leiðinlegi kennari. 

Þá ertu ekki lengur að hlusta á það sem kallaði á þig í fyrsta lagi þangað. 

Þá þarftu kannski að fara til baka, rýna í starfið þitt og aðeins að athuga er 

ástríðan mín kannski farin eða er hún en þá þarna og ég þarf bara að finna 

fleiri verkfæri. 

4.2.8. Skipulag kennslu og samvinna kennara 

Við umræðu á hæfniviðmiðum kom fram hjá listdanskennurum að það væri gott að efla 

samvinnu danskennara til að móta og samræma kennsluna að einhverju leyti. Það myndi 

hjálpa kennurum að þróa heildstæða kennslu eftir aðalnámskránni fyrir alla árganga. Mikill 

áhugi var hjá hópnum að vinna meira saman, deila hugmyndum og mynda vettvang þar sem 

hægt væri að ramma umhverfið betur inn án þess þó að skerða frelsi kennara til að vinna 

sjálfstætt. María talar um að samstarf og samfélag kennara geti gert það að verkum að fleiri 

listdanskennarar sæki í kennslu í grunnskólum. 

[…] Ég held að þetta sé ótrúlega nauðsynlegt að kennarar hittist og fái að 

tala því ef maður ætlar einmitt að ná fram því að danskennsla sé jafnmikils 

metin og myndlist og annað þá þarf einmitt líka að selja það til okkar 

þannig að við sem erum hámenntaðar séum; „Já, þetta er kannski bara 

málið. Við getum kannski bara gert þetta samfélag alveg sjúklega sterkt. 
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Eyrún talar um að það væri til bóta að þróa menntasýn fyrir dansinn: 

[…] Það væri líka ótrúlega næs, bæði svo það sé einhvern veginn skýrt út 

á við hvað dans sé og hvað planið er fyrir dans í grunnskólum og líka fyrir 

kennarana. Það er líka gott að koma inn og þótt að það sé námskrá þá er 

líka alveg hægt að vera skapandi í kringum það og gert það að sinni eigin. 

Það er ótrúlega gott að vera með eitthvað svona, þið vitið eitthvað svona 

smá námskrá. Hæfniviðmiðin eru alveg svakalega opin. Þau opna oft á 

fleiri spurningar. Hvernig geri ég þetta, hvernig geri ég þetta og þetta. 

Anna talar um mikilvægi þess að gefa sér tíma í þetta samstarf og þetta samtal og það geti 

skilað svo miklu fyrir kennara: 

[…] Þetta hefði verið annað ef þetta hefði verið heill dagur af 

endurmenntun og maður hefði geta gefið miklu meira en þrjár æfingar og 

einn dans. Við hefðum auðveldlega geta deilt svo ótrúlega mörgum 

myndum, leikjum og hugmyndum það hefði verið ekkert mál. 

Eyrún segir:  

[…] Þegar það eru fleiri að vinna við þetta þá skapast einhver vettvangur, 

einhver hópur, samtal milli kennara til að… …því að ég er alveg sammála 

í fyrsta sinn þegar ég kenndi í grunnskóla, OMG, ég held að ég hafi aldrei 

verið jafn þreytt á ævi minni. Ég kláraði og bara OMG, af því að það er 

ekki eins stabiliserað að kenna í grunnskóla eins og í listdansskóla. 

Einnig var minnst á skort á náms- og kennsluefni fyrir danskennara og að skorturinn gerði 

það að verkum að mun erfiðara væri fyrir danskennara að sníða dansnámið að 

hæfniviðmiðum aðalnámskrárinnar. Agnes talar um að það sé erfitt fyrir danskennara að vera 

allir að finna upp hjólið einir síns liðs: 

[…] Mér finnst þar sem að það eru ekki til neinar bækur eða önnur úræði 

fyrir danskennarana þurfa þeir að finna upp hjólið, allir í sínu horni. Því að 

búa til undirflokka fyrir hæfniviðmiðin og það er alveg mikil aukavinna 

fyrir danskennara. 

Agnes sagðist stundum öfunda aðra kennara og vinnubækurnar þeirra: 

[…] Stundum líka öfunda ég kennarana. Bara alveg eins og í stærðfræði. 

Þú bara „Hérna er bókinn og hérna er vinnubókinn, og bara kenndu þetta“ 

og bara; „OK, geri það.“ Við fáum enga svona bók, við byrjum á þessu og 

þessa vikuna þú veist. Ég er alltaf eitthvað að reyna að bæta og breyta og 

eitthvað. 
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Nokkrir listdanskennarar tala um að það sé mikil vinna fyrir danskennarann að vinna 

kennsluáætlanir upp úr hæfniviðmiðum og það væri gott ef það væri til einhver námskrá eða 

nánari útlistun á hæfniviðmiðum. Hvernig væri hægt að ná þessum markmiðum. Eyrún segir: 

 […] En það er líka eitthvað smá næs að vera með námskrá. Og ég held 

eins og í þessu samhengi þá væri það alveg mjög gott að það sé þá einhver 

samstaða á milli þeirra sem eru að kenna dans í grunnskólum og að það sé 

eitthvað til að vinna eftir. Af því að mér finnst líka sem danskennari það 

vera svakalega mikil undirbúningsvinna af því að þú ert að vinna 

kennslutíma sem eru svo ólíkar. 

Sif segir:  

[…] Já maður þyrfti að fara inn í hvern og einn punkt (bendir á 

hæfniviðmiðin) og segja ég ætla að gera svona og svona og svona. Af 

hverju er ekki til eitthvað þannig. Og eins og eitthvað námsefni líka það er 

það væri hægt að gera eitthvað svona video sem er hægt að sýna og allir 

læra. 

Rúna segir:  

[…] Af því maður fer eftir einhvers konar hæfniviðmiðum sem eiginlega 

meika engan sens af því að þetta eru svo loðin hæfniviðmið, jú jú, maður 

finnur svona, jú það passar hér og hér og þetta gæti alveg verið svona og 

svona og svo eru komnir bókstafir núna.  

4.2.9. Starfsþróun 

Það kom á óvart að ekki var mikill munur á umræðu rýnihópana tveggja þrátt fyrir 

mismunandi reynslu þeirra á að kenna inn í grunnskólum. Það sem helst greindi á milli var 

eins og áður segir að þeir kennarar sem hafa starfað meira inni í grunnskólunum voru fljótari 

að tengja alla umræðu um dans við nemendur sína og kennslu. Hvað nemendum þeirra fannst 

um dans og hvernig þær nýta umræður til að vinna með nemendum sínum. Listdanskennarar 

með minni reynslu í kennslu í grunnskólum tengdu þessu umræðu meira við sjálfa sig og 

atvinnumiðaða dansheiminn. Eitt þema var hins vegar hægt að greina í rýnihópi 2 

(listdanskennarar með litla til miðlungs reynslu á því að kenna í grunnskólum) sem kom ekki 

fram hjá rýnihóp 1 en það var starfsþróun. Orðið þróun var alltaf að koma upp í umræðum 

kennaranna í þeim hóp. Gerður talar hér um hvernig maður er alltaf að læra sem kennari og 

þróa starfið sitt. Í því felist að stöðugt þurfi að ígrunda starfið og nauðsynlegt sé að læra af 

reynslunni. 
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[…] Kannski bara eitt, af því að við vorum að tala um námsmatið núna 

áðan.  Maður er að læra og þróa þetta. Mér finnst bæði þegar ég er að kenna 

í dansskólanum og líka núna í grunnskólunum. Þar er svona lota og lota og 

maður er alltaf að endurskoða sig. Nauðsynlegt að maður sé í byrjun með 

hæfniviðmiðin, að vera með þetta skýrt hvað maður er að gera. Því fyrst 

var ég kannski ekki alveg með þetta nógu skýrt í fyrsta tímanum. Þá verða 

þau líka svona „æi af hverju erum við hérna“. Þau voru kannski ekkert að 

fatta að þau voru að fá einkunn fyrir þetta eða að þetta væri partur af 

skólanum. En núna erum við skýrari frá byrjun, þetta eru hæfniviðmiðin 

og við erum að ætlast til að þið gerið þetta og þetta. Þú ert bara með þennan 

skýra ramma. Þá finnst mér bara allt auðveldara, líka auðveldara að meta 

þau. 

Agnes talar einnig um þetta. 

[…] Maður var einhvern vegin alltaf að þróa allt. Eins og að biðja þau að 

gefa endurgjöf í lokinn. Hvað manstu úr ferlinu, hvað fannst þér áhugavert 

eða leiðinlegt. Það voru alveg sumir strákar sem voru bara „ohhh ég vildi 

að ég gæti haldið áfram í þessu.“ Ég fékk bara ahhhh (heldur höndum upp 

við hjartað) bara eitthvað svona sem ég átti ekki von á. 

Rúna líkir starfi sínu við vísindamann og finnst henni hún alltaf að vera að rannsaka hvað 

virkar og hvað virkar ekki og tekur hún fram að það er eitthvað sem hún gerði minna af þegar 

hún vann í dansskóla. 

[…] En ég er búin að fara rosa mikið fram og til baka í þessu. Mér finnst 

fínt að skrá alltaf niður hvað er að virka og hvað er ekki að virka.. Það er 

bara, já maður uppgötvar rosa mikið þegar maður fer einmitt að rannsaka 

hvað ætli sé að virka og hvað ekki. Sem ég gerði ekki eins mikið upp í 

dansskóla af því að maður var bara svo staðlaður, í þessum stíl ertu bara 

að kenna þetta og þetta og þetta og þegar maður var með eldri þá gat maður 

bara sjálfur verið full force. Þú veist. 
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5. Umræður 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða möguleika dansins í kennslu. Skoða hver staða 

dansins sem námsgrein er í grunnskólum landsins og kanna viðhorf, reynslu og gildismat 

listdanskennara um möguleika dansins sem listgreinar í grunnskólum. Sjónarmið 

listdanskennara eru afar mikilvæg í þessu samhengi. Í fyrsta lagi er nauðsynlegt að fá fram 

sjónarmið þeirra um möguleika dansins sem listgrein svo hægt sé að þróa skýra menntasýn 

fyrir dansinn í grunnskólum á Íslandi. Sérstaklega í ljósi þess að dans á sér langa sögu innan 

íþrótta í almenna skólakerfinu og kennsla í samkvæmisdönsum hefur verið ríkjandi í 

danskennslu í grunnskólum landsins. Í öðru lagi eru listdanskennarar ekki að skila sér inn í 

grunnskólana sem danskennarar og fáir dansarar sækja í listkennslunám. Skoðanir og reynsla 

listdanskennara gætu varpað einhverju ljósi á hvers vegna svo sé. Auk þess vonaðist ég til 

að niðurstöðurnar myndu varpa ljósi á helstu framtíðarverkefni sem ráðast þyrfti í á næstunni 

svo efla og bæta megi stöðu dansins innan grunnskóla landsins. Hér á eftir eru teknar saman 

helstu niðurstöður rannsóknarinnar og þær ræddar í samhengi við fræði og fyrri rannsóknir. 

5.1. Möguleikar dansins í kennslu – sjónarhorn listdanskennara 

Af umræðum rýnihópana má sjá að listdanskennararnir hafa trú á dansinum sem list- og 

námsgrein og telja hann mikilvægan hluta af heildarmenntun barna. Mikilvægið er ekki 

aðeins fólgið í því hvað dansnám gefur nemandanum sjálfum heldur einnig hvað það getur 

gefið samfélaginu til baka. Dansiðkun getur að þeirra mati opnað fyrir sköpunarkraftinn og 

stuðlað að innbyggðum aga gegnum fjölþætta þjálfun, samvinnu, hlustun og umræður ásamt 

því að byggja upp félagsfærni, heilbrigði og vellíðan nemenda. 

5.1.1. Tjáning - Læsi 

Listdanskennurunum í rýnihópunum er tíðrætt um mikilvægi dansins sem tjáningarmiðils og 

að nemendur fái tækifæri til að tjá sig á annan hátt í gegnum dansinn. Dansinn er skilgreindur 

sem tungumál líkamans og að dans geti m.a. stuðlað að líkams- og tilfinningalæsi. John 

Dewey talar um að hver listgrein hafi sitt eigið tungumál og sinn miðil sem henti best til 

tjáningar hennar. Miðill danslistarinnar er til að mynda líkaminn og tungumálið er 

líkamstjáning. Munnleg tjáning hefur í gegnum tíðina orðið okkar mikilvægasta 

tjáningarform í daglegu lífi og yfirtekið allar hinar tjáningaraðferðirnar. Mikilvægt er þó að 

hafa í huga að öll tjáning yfirfærist ekki endilega í munnlega tjáningu, sumt er einfaldlega 

ekki hægt að tjá með orðum (Dewey, 1934). Samkvæmt hugmyndum danskennarans 
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Shlomit Ofer (2015) er dans list líkamans þar sem hreyfing er tungumál tjáningar og 

samskipta. Auk þess geti dans verið öflugur hvati til sjálfsprottinnar tjáningar, bæði 

einstaklings- og félagslega (Jóna Guðrún Jónsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2020). 

Listdanskennararnir tengja dansinn við læsi sem er einn af grunnþáttum menntunar. Í 

Aðalnámskrá grunnskóla er meginmarkmið læsis að nemendur séu virkir þátttakendur í að 

umskapa og umskrifa heiminn með því að skapa eigin merkingu og bregðast á persónulegan 

og skapandi hátt við því sem þeir lesa með hjálp þeirra miðla og tækni sem völ er á. 

(Aðalnámskrá, 2013, bls.19). Af þessu má álykta að læsi sé skapandi athöfn og að samfélagið 

og persónuleg reynsla hafi þar mikið að segja. Í samskiptum okkar við annað fólk og 

umhverfið vinna skynfæri okkar öll saman til að skapa merkingu. Orðin ein og sér duga þar 

ekki til (Kress, 2000). Læsi spilar stórt hlutverk innan grunnskólanna sem einn grunnþáttur 

menntakerfisins og það að vera læs kann jafnvel að skilgreina getu einstaklings til að taka 

þátt í samfélaginu sem hann býr í (Stefán Jökulsson, 2012). Þá er læsi það að hafa getu til að 

móta og skilja merkingu í margskonar tjáningarkerfum, eins og t.d. listum og menningu og 

því ekki eingöngu bundið við tungumálið (Dils, 2007)  

Af þessu má einnig álykta að dans geti stuðlað að auknu læsi nemanda á margs konar 

hátt. Í gegnum dans lærir maður að þekkja líkamann sinn, hvaða möguleika hann hefur og 

hver takmörk hans eru. Með því að hreyfa líkamann á nýjan hátt og með því að túlka 

tilfinningar með líkamanum þróar maður með sér sterkara líkams- og tilfinningalæsi. Það að 

geta skynjað, lært á og skilið eigin líkama. Þá lærir maður einnig að lesa í líkamstjáningu 

annarra og það hvernig við miðlum hugsun og tilfinningum án þess að nota orð (Dills, 2007).  

Mín skoðun er sú að hæfni einstaklinga til að tjá sig án orða ætti að meta til jafns við 

þá sem geta tjáð sig með orðum. Það að æfa sig í tjáningu með dansi gæti jafnvel aðstoðað 

eða styrkt nemendur við það að tjá sig með orðum. Margir sem eiga í erfiðleikum með lestur 

og skrift eiga ekki í vandræðum með að tjá sig líkamlega. Það samræmist í það minnsta nýrri 

menntastefnu ríkisins fyrir tímabilið 2020-2030 sem mennta- og menningarmálaráðherra 

mælti fyrir á 151. löggjafarþingi þann 17. nóvember 2020. Þar kemur fram að skólar og aðrar 

menntastofnanir eigi að taka mið af þörfum, getu og hæfni sérhvers nemanda og vinna út frá 

styrkleikum og áhuga hvers og eins. Samfélaginu ber skylda til þess að hlúa sem best að 

velferð barna og ungmenna og tryggja öllum tækifæri til þess að þroskast og dafna á eigin 

forsendum innan menntakerfisins. Mikilvægt er að tryggja að allir finni sig í menntakerfinu 

og að stuðlað sé að jafnrétti innan þess (Þingskjal nr. 310/2020–2021). 
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5.1.2. Sköpun og gagnrýnin hugsun. 

Mikill samhljómur var meðal þátttakenda rýnihópanna þess efnis að sköpun ætti að spila 

meginhlutverk í danskennslu í grunnskólum, stuðla ætti að gagnrýnni hugsun meðal 

nemenda og að efla þá með umræðum en einnig gegnum líkamlega tjáningu. Mikilvægi þess 

að nemendum sé veitt tækifæri til að skapa sjálfir og prófa sig áfram með tjáningarleiðina 

sem dansinn bíður upp á vóg þar einnig þungt. Ken Robinson (2006) talar um að sköpun sé 

jafn mikilvæg og læsi. Öll börn hafa hæfileika og eru einstök, þau þora að taka áhættu og 

eru ekki hrædd við að gera mistök. Robinson vill einmitt meina að maður verði að vera 

óhræddur við að gera mistök til að vera skapandi. Skólakerfið í dag virðist því miður vera 

að mennta börnin út úr sköpunargleði sinni og getu (Robinson, 2006). 

Í umræðum rýnihópanna kom fram að listdanskennararnir telja að allir hafi hæfileika til 

að skapa og tjá sig í gegnum dans.. Að mínu mati er þetta afar mikilvægt sjónarmið sem 

endurspeglast í markmiðum og framtíðarsýn þingsályktunartillögu um nýja menntastefnu 

landsins. Í þessari nýju menntastefnu er lögð áhersla á mikilvægi sköpunar og gagnrýnnar 

hugsunar. Þar segir að allir eigi að geta beitt rökvísi, ígrundun og haft hugrekki til að skapa. 

Leggja skuli áherslu á sköpun í öllu skólastarfi og stuðla með því að persónulegum þroska, 

frumkvæði og nýsköpun. Samspil skal vera á milli gagnrýnnar hugsunar og sköpunar til þess 

að þroska sjálfstætt gildismat nemenda, styrkja hæfni þeirra til að setja ólíkar niðurstöður í 

samhengi og efla þroska til samfélagslegrar umræðu. Þá kemur einnig fram að forsenda þess 

að virkja og viðhalda sköpunarkrafti og kjarki nemenda sé sú að þeim sé búið námsumhverfi 

þar sem hvatt er til frumkvæðis, sjálfstæðis og skapandi hugsunar á öllum sviðum (Þingskjal 

nr. 310/2020–2021).  

Í rýniviðtölunum kom fram að listdanskennararnir mátu það sem svo að ákveðin gjöf 

væri fólgin í því að fá að kenna börnum á líkama sinn á skapandi hátt. Danstímarnir veiti 

nemendum visst frelsi, þ.e. fag þar sem ekkert sé í raun rétt eða rangt heldur aðeins hægt að 

komast að mismunandi niðurstöðum. Þetta samræmist óneitanlega orðum Eisner en hann 

segir í bók sinni, Art and the Creation of Mind, að í listnámi þarf nemandinn oftar en ekki 

að treysta á eigið mat og nota eigin dómgreind. Ekki er einhver ein regla sem segir til um 

hvernig hlutirnir eigi að vera heldur er alltaf rými fyrir einstaklinginn sjálfan til að taka 

ákvörðun. Ákvörðun sem byggð er á tilfinningu um hvað sé rétt. Þannig þroski nemandinn 

dómgreind sína í gegnum listnám þar sem nemandi upplifir að það séu fleiri en ein lausn á 

verkefni og að spurningar hafa ekki endilega rétt svör (Eisner 2002, bls 70-92).  
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Sköpun er einn af grunnþáttum menntunar. Í riti mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins um grunnþáttinn sköpun kemur meðal annars fram að með 

skapandi huga og aðferð að leiðarljósi sé hægt að búa til fjölbreytt og kraftmikið samfélag. 

Greinar sem byggjast á hugverkum og framsæknum lausnum á öðrum sviðum verða 

þungamiðja í atvinnusköpun. Í sköpun liggur kraftur sem er ekki einungis afar 

þýðingarmikill fyrir einstaklinginn sjálfan heldur einnig samfélagið í heild. Þátttaka í sköpun 

og menningarstarfi er til þess fallin að styrkja félagslega innviði í hverju samfélagi (Elísabet 

Indra Ragnarsdóttir, Ingibjörg Jóhannsdóttir, og Torfi Hjartarson 2012). Ken Robinson 

(2018) talar einmitt um að nemendur eigi að læra stærðfræði og þau eigi að læra dans. Þau 

eigi að fá að upplifa og hugsa út frá mismunandi sjónarhornum. Sköpun sé ferlið að fá 

frumlega hugmynd sem hefur gildi og oftar en ekki kemur slík hugmynd fram þegar þú getur 

hugsað um hluti frá mörgum hliðum og með ólíkum aðferðum (Robinson, 2018).  

Þessi sýn listdanskennaranna, að möguleikar dansins liggi í sköpuninni sem hann hefur 

upp á að bjóða, samræmist því vel þeirri menntunarsýn sem verið er að byggja í landinu. 

Þeirra sýn styður einnig þær kennsluaðferðir sem tíðkast í danskennslu í Bretlandi og 

Bandaríkjunum en þar er sköpun einn af hornsteinum danskennslunnar eins og fram hefur 

komið í fræðikafla ritgerðarinnar.  

5.1.3. Heilbrigði og velferð 

Í umræðum rýnihópanna kom fram að listdanskennararnir telja dansinn stuðla að heilbrigði 

og velferð nemenda á ýmsan hátt. Í danstímum fái nemendur tækifæri til að æfa líkama sinn 

og efla líkamsvitund á annan hátt en í íþróttum. Dansinn leyfi nemendum að kynnast 

hreyfingu á fjölbreyttan hátt meðal annars í gegnum skapandi leiki og dansgleði. Einnig kom 

fram að dansinn geti stuðlað að auknu sjálfstrausti og sjálfsþekkingu, dansiðkun hefði því 

einnig áhrif á andlegt heilbrigði.  

Heilbrigði og velferð er einn af grunnþáttum menntunar og samræmast þessar 

hugmyndir listdanskennaranna þeim þætti vel. Í riti mennta– og 

menningarmálaráðuneytisins um grunnþáttinn heilbrigði og velferð kemur fram skólar þurfi 

að skapa börnum aðstæður til heilbrigðra lífshátta. Það skuli gert með því að efla færni þeirra 

í samskiptum, byggja upp sjálfsmynd þeirra, færni til að taka ákvarðanir, setja sér markmið 

og hafa stjórn á streitu. Þar er rætt um mikilvægi þess að þjálfa ákveðna samtalstækni með 

börnum og unglingum þar sem allir fá tækifæri til að koma skoðunum sínum á framfæri. 

Einnig er minnst á mikilvægi umræðu um tilfinningar og þjálfun í að skilja eigin tilfinningar 

sem og annarra  (Erla Kristjánsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Margrét Héðinsdóttir, 2012). 
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Listdanskennararnir töldu möguleika dansins einmitt felast í því að þjálfa huga og líkama 

samtímis. Rödd okkar er partur af líkamanum og hana ætti að nota í danstímum. Virkja ætti 

nemendur í umræðum um tilfinningar, dansinn, líkamann og listina að dansa. Samræður, 

félagsfærni og samvinna eru því stór partur í skapandi vinnuferli og þá sérstaklega í 

hópavinnu líkt og fer fram í danstímum. 

5.1.4. Félagsfærni 

Listdanskennararnir telja flestir lærdómsferlið sjálft vera það sem höfuðmáli skipti í 

kennslunni og að útkoman eða lærdómurinn geti átt sér ýmsar birtingarmyndir - ekki  aðeins 

sem dansverk. Aukið sjálfstrausti, betri samskipti og það að læra af mistökum sínum geti 

verið dæmi um slíkar birtingarmyndir. Danskennslan efli þannig félagsfærni nemenda. 

Umræðurnar komu ítrekað inn á að áhersla þyrfti að vera á því að kynna fyrir nemendum 

hvað dans sé  í raun stórt og fjölbreytt hugtak og ítreka það að allir geti fundið sína tengingu 

við dansinn. Nauðsynlegt væri að leyfa nemendum að upplifa dansinn í hreyfingum líkamans 

og taka svo umræður um þá upplifun.  

Dewey segir að ef til vill sé ein algengasta kennslufræðilega ranghugmyndin fólgin í 

því að nemandi læri einungis þann ákveðna hlut sem hann sé að læra um þá stundina. Það 

sem lærist óbeint eins og t.d. myndun varanlegra viðhorfa, jákvæðra og neikvæðra, geti 

verið- og sé oft langt um mikilvægara en sú ákveðna lexía í stafsetningu, landafræði eða 

sögu sem lærð er hverju sinni. Innrætt viðhorf komi til með að skipta mestu í framtíðinni. 

Lang mikilvægasta viðhorfið sem myndast getur er löngun til að halda áfram að læra 

(Dewey, 1938/2000 bls 58).  

Augljóst var á umræðum í báðum rýnihópum að viðmælendum var mikið í mun að 

kennarinn þyrfti að finna leiðir til að virkja alla nemendur og leyfa öllum að njóta sín. Rætt 

var um að danskennslan geti boðið upp á sveigjanlegri ramma í kennslu heldur en mörg 

önnur fög. Danskennarar eigi einmitt að nýta sér það að þeir hafi hærri þröskuld fyrir óreiðu 

og væru því ekki eins hræddir við að allt fari í vitleysu þó að það séu læti á einhverjum 

tímapunkti í kennslunni. Hér er komið inn á mikilvægan þátt að mínu mati. Kennarar þurfa 

að finna leiðir til að nýta sér þetta sveigjanlega og lífræna form dansins. Hvernig mótum við 

t.d. form svo úr verði dans? Hvernig fáum við hóp til að vinna saman í átt að sameiginlegri 

niðurstöðu? Í upphafi sköpunarferlis er ekkert form en með þátttöku hópsins mótast dansinn 

eða dansverkefnið sem unnið er að. Taka þarf mark á öllum sjónarmiðum og láta nemendur 

finna fyrir hluttekningu, að þeir finni það svo ekki verði um villst að þeirra innlegg skipti 

mái.  
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Í leikhúsinu er talað um að sýning sé aldrei betri en veikasti hlekkurinn, allir í 

leikhópnum skipta máli. Hið sama gildir um fjölmenna vinnustaði og sem dæmi er það 

daglegt verkefni mannauðsstjóra að móta starfsumhverfi þar sem hver og einn starfsmaður 

finni það að hanna hafi hlutverki að gegna innan heildarinnar. Danskennsla er hópefli þar 

sem nemendur læra að vinna saman, dansa í takt og hreyfast sem heild.  

 

Það er óneitanlega samhljómur á milli þess hvað listdanskennarar telja að möguleikar 

dansins séu í kennslu og nýrri menntastefnu stjórnvalda um framtíðarþarfir í menntun 

þjóðarinnar. Eins má sjá að hugmyndir þeirra samræmast að mörgu leyti þeirri menntasýn 

sem önnur lönd hafa sett fram í danskennslu og farið var yfir í fræðikafla ritgerðar. Að fá 

innsýn inn í skoðanir listdanskennara á möguleikum dansins er mikilvægur þáttur í því að 

efla danskennslu í grunnskólum. Ef styrkja á stoðir dansins innan grunnskóla landsins og 

þróa skýra og heildstæða menntastefnu í dansi þarf að gera það í nánu samstarfi við 

danskennara landsins.  

5.2. Helstu verkefni framundan 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að dans er ekki kenndur sem fullgild námsgrein inn í 

grunnskólum landsins í miklum mæli. Dans er aðeins kenndur í 56% af skólum landsins og 

er hægt að álykta að rétt rúmlega helmingur þeirra skóla sem kenni dans kenni hann eftir 

hæfniviðmiðum og tímafjölda sem kveðið er á um í Aðalnámskrá grunnskólanna. Ástæður 

þess geta verið margvíslegar en miðað við niðurstöður rannsóknarinnar þá er skortur á 

danskennurum helsta ástæðan. Það að ekki sé hefð fyrir námsgreininni spilar þar einnig stóra 

rullu ásamt því að þekking á faginu innan skólakerfisins er takmörkuð. Út frá þessum 

niðurstöðum má álykta að það sé mikið verk fyrir höndum í að móta og efla danskennslu í 

grunnskólum landsins. Í fyrsta lagi þarf að laða fleiri menntaða danskennara til starfa í 

grunnskólum landsins og finna leiðir til efla stuðning við danskennara sem hefja störf í 

grunnskóla. Tryggja þarf danskennurum viðunandi starfsumhverfi innan grunnskólanna og 

efla skilning skólastjórnenda á mikilvægi dansins sem námsgreinar. Hefja þarf vinnu við að 

útbúa námsefni sem samræmi kennslu milli skóla ásamt því að stuðla að samvinnu 

danskennara sín á milli á faglegum vettvangi þar sem þeir geti skipst á skoðunum, 

hugmyndum og námsefni sem samræmist hæfniviðmiðum aðalnámskrár. Síðast en ekki síst 

er brýn þörf á hugarfarsbreytingu innan grunnskólakerfisins og ljóst að dansinn þarf að fá 
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tækifæri til að eflast í skólum landsins á eigin forsendum sem skapandi grein með áherslu á 

lífræna hugsun, skynjun og tilfinningar. 

 

5.3. Efla þarf skilning og þekkingu á möguleikum dansins í kennslu? 

 

Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar má álykta að hefð fyrir danskennslu í grunnskólum sé 

lítil og að þörf sé á hugarfarsbreytingu innan grunnskólakerfisins þegar kemur að 

námsgreininni dansi. Tilurð nýrrar aðalnámsskrár árið 2013 þar sem dans varð að fullgildri 

námsgrein hefur ekki leitt af sér marktækar breytingar hvað það varðar. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna fram á það að í mörgum af skólunum sé frekar litið á dans sem einhvers 

konar uppbrot í skólastarfi frekar en heilsteypta námsgrein. Áherslur skólanna eru því meira 

í takt við eldri námskrá frá 1999 þar sem dans er ekki skyldunámsgrein. Þar er talað um að 

samþætta eigi dans öðrum námsgreinum, kenna í námskeiðaformi eða sem valgreinar 

(Gerður G. Óskarsdóttir, 2014).  

Það hefur sýnt sig að þó námsgreinar öðlast fullt gildi í aðalnámskrá tryggi það ekki 

endilega að hún verði kennd. Árið 1999 kom nýsköpunarmennt inn í Aðalnámskrá 

grunnskóla sem grein eða þverfagleg aðferð. Rannsókn sem gerð var á stöðu 

nýsköpunarmenntar leiddi í ljós að tæplega 10% íslenskra grunnskóla kenndu 

nýsköpunarmennt með formlegum hætti skólaárið 2003–2004. Auk þess töldu 36% skóla að 

í þeim væri kennd einhver nýsköpun. Meðal skýringa á takmarkaðri útbreiðslu þrátt fyrir 

gildi fagsins í aðalnámskrá var að mati rannsakanda lítil áhersla á nýsköpunarmennt í 

Mynd 10: Danskennsla í grunnskólum, framtíðarverkefni. 
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kennaranámi og að stutt námskeið sem starfandi kennarar höfðu sótt skili sér ekki nægilega 

inn í skólastarfið án eftirfylgni (Kristín Á. Ólafsdóttir, 2009).  

5.3.1. Skólastjórnendur 

Í rýnihópaviðtölunum kom fram að listdanskennarar telja að stuðningur skólastjórnenda 

skipti miklu máli þegar kemur að því að kennslan gangi vel og kennurum líði vel inn á 

vinnustaðnum. Rannsóknir sýna að skólastjóri ræður miklu um hvort breytingar í skólastarfi 

nái fram að ganga í sínum skóla en auk hans eru kennararnir einnig helstu áhrifavaldarnir 

um það. Virkur stuðningur skólastjóra við breytingar er sagður auka líkur á því að þeim 

vegni vel (Kristín Á. Ólafsdóttir, 2009). Rannsókn Rannveigar B. Þorkelsdóttur leiddi í ljós 

svipaðar niðurstöður þar sem fram kom að skólastjórinn hafi nokkuð frjálsar hendur með 

það hvort leiklist sé kennd eða ekki. Ef skólastjórinn er hlynntur leiklistarkennslu býr hann 

til rými fyrir leiklistina. Oft er það þó á kostnað annarra listgreina (Rannveig Björk 

Þorkelsdóttir, 2018). Í áðurnefndri skýrslu Ann Bamford (2011) kemur fram að skólastjórar 

álíta listirnar notalegar en ekki nauðsynlegar og að skólastjórar þurfa stuðning og leiðsögn í 

að styðja listir þannig að þær blómstri (Ann Bamford, 2011).  

Skólastjóri spilar því stórt hlutverk í því að móta nýjar hefðir í skólanum og skoða 

þarf leiðir til að efla skilning og þekkingu þeirra á dansinum og mikilvægi hans sem 

fullgildrar námsgreinar.  

5.3.2. Menntasýn - Að kenna dans sem List 

Í skýrslu Anne Bamford kemur fram að misræmis gæti á milli þess hve listir séu almennt vítt 

skilgreindar í samfélaginu og þrengri skilgreininga sem notaðar eru innan skólakerfisins 

(Bamford, 2011). Í umræðu rýnihópanna kom þetta einnig fram. Þátttakendur upplifðu sem 

búið væri að skilgreina dansinn of þröngt innan grunnskólanna og að margir nemendur og 

jafnvel kennarar tengdu danskennslu í grunnskólum eingöngu við samkvæmisdans. Þeir 

vildu meina að eitt fyrsta verkefni danskennarans væri að opna hugtakið um hvað dans sé og 

að allir geti fundið sína tengingu við listformið. Þessi rannsókn, sem og fyrri rannsóknir sem 

fjallað er um í fræðikafla ritgerðarinnar, sýna að samkvæmisdansakennarar sinna að mestu 

leyti danskennslu í grunnskólum landsins. Samkvæmisdans telst hins vegar til keppnisíþrótta 

og flokkast ekki til skapandi listgreina. Dansþjálfun á forsendum íþrótta er önnur nálgun í 

danskennslu en danskennsla á forsendum listarinnar. Það er því greinilega þörf á því að 

skilgreina dansinn sem listgrein innan grunnsskóla og það þarf að gerast í samstarfi við þá 

kennara sem eru starfandi í grunnskólum landsins einnig við samkvæmisdanskennara. Því 
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væri gott að fá innsýn í kennsluaðferðir og reynsluheim starfandi samkvæmisdanskennara í 

grunnskólum landsins en sú nálgun er efni í aðra rannsókn og er því er ekki farið nánar í þá 

nálgun hér. 

Allir listdanskennarar í rýnihópunum skilgreina dans sem listgrein. Eins og kom fram í 

fræðikafla ritgerðarinnar er dans kenndur sem listgrein í Bretlandi og Bandríkjum en þær 

þjóðir eru komnar einna lengst í því að þróa skýra menntastefnu í dansi. Þeirra saga er þó sú 

sama og hér á landi, þ.e. dans var upphaflega hluti af íþróttakennslu í almenna skólakerfinu 

en var síðan aðskilinn frá íþróttunum í aðalnámskrá og gert að sjálfstæðri námsgrein í listum. 

Við það fór af stað mikil vinna í þessum löndum sem sneru að því skilgreina dans innan 

almenna skólakerfisins og marka heildræna stefnu í danskennslu (Smith-Autard, 1997, 

McCutchen, 2006).  

Hérlendis var dans slitin frá íþróttakennslu í aðalnámskrá árið 1999 en var þó ekki að 

fullu aðskilin frá íþróttahluta hennar. Árið 2013 varð dansinn að fullgildri námsgrein og 

talinn hluti af list- og verkgreinum. Við erum aftur á móti stutt á veg komin hér á landi í því 

að marka skýra menntasýn þegar kemur að dansi sem námsgrein í grunnskólum landsins. 

Danskennsla í grunnskólum á Íslandi er ómótuð miðað við erlendar fyrirmyndir en 

hornsteinar K-12 og áherslur Midway módelsins sem fjallað er um í fræðikafla ritgerðarinnar 

samræmast þó nokkuð vel þeim áherslum sem koma fram hjá rýnihópum, þ.e. niðurstöðum 

þar um möguleika dansins. Mikilvægt verkefni til framtíðar er að þróa þessa sýn og gera það 

í samstarfi við danskennara og þær fyrirmyndir sem við höfum annars staðar frá. 

5.4. Fjölga þarf danskennurum 

Það er nokkuð ljóst að til þess að námsgreinin dans geti fest sig í sessi í íslensku 

grunnskólakerfi þarf fleiri menntaða danskennara til starfa í grunnskólum. Mikill skortur er 

á danskennurum og ljóst að þörf er á átaki í þeim efnum. Skólastjórnendur nefndu skort á 

danskennurum aðalástæðu þess að dans sé ekki kenndur við þeirra skóla í þessari rannsókn. 

Það segir sig sjálft að ekki er unnt að vinna að innleiðingu dansins sem fullgildri námsgrein 

í grunnskólum landsins nema að vinna samhliða að eflingu fagstéttar danskennara. Stuðla 

þarf markvisst að því að fleiri dansmenntaðir einstaklingar sæki í kennaranám en einnig er 

nauðsynlegt að skapa rými og aðstöðu fyrir danskennslu í skólum. Allt helst þetta í hendur.  

Opna þarf fyrir þann möguleika að ungir dansnemar sjái sér framtíð í danskennslu í 

grunnskólum landsins og að kjósi þeir þann kost sé þar í boði fjölbreytt og skapandi 

vinnuumhverfi. Í sjálfu sér er ekki skrýtið að dansnemendum detti ekki til hugar að mennta 
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sig sem danskennarar og þá sérstaklega beint eftir framhaldsskóla. Fæstir hafa upplifað á 

sinni skólagöngu að hægt sé að starfa sem danskennari í grunnskóla því þeir hafa alla tíð 

eingöngu stundað dansnám sitt í einkareknum og sérhæfðum dansskólum. Þetta er það 

landslag sem flestir dansnemar þekkja í dag.  

Elliot Eisner segir í bók sinni, Educational Imagination, að það sem við kennum eða 

kennum ekki í grunnskólum gefur nemendum skilaboð um hvað okkur þykir mikilvægt í 

menntun og reynslu í þjóðfélaginu. Eisner segir einnig að skólar hafi vald til að ákveða hvað 

þeir kenna en þeir beri ekki síður ábyrgð á því hvað þeir vanrækja að kenna. Það sem 

nemendur fá ekki að kynnast geti þeir ekki íhugað og það sem þeir fá ekki tækifæri til að 

vinna með geti þeir ekki notað. Reynslan hefur mikil áhrif á hvaða afstöðu nemendur taka 

til mismunandi aðstæðna og verkefna og hvers konar lífi þeir hafa möguleika á að lifa. 

Þorgerður Hlöðversdóttir (2009) talar um í grein sinni Listgreinar í skólastarfi– krydd eða 

kjarni?, að þarna víki Eisner að mjög mikilvægum þætti sem vert er að gefa gaum. Fái 

nemendur okkar ekki að kynnast listum og verklegum greinum í skóla er hætt við að þeir líti 

svo á að þær greinar geti varla verið mjög mikilvægar eða merkilegar og því ólíklegt að þeir 

leiti sér starfsvettvangs á því sviði. Ef við gerum bóklegum greinum umtalsvert hærra undir 

höfði en list- og verkgreinum gefum þannig til kynna að þær síðarnefndu séu ekki jafn 

nauðsynlegar og beinum nemendum þannig frá ákveðnum sviðum samfélagsins. Við 

sviptum þá þeim sjálfsagða rétti að kynnast ólíkum þáttum samfélags og menningar og þeim 

fjölmörgu tækifærum sem þar felast (Þorgerður Hlöðversdóttir, 2009).  

Í rannsókninni „Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. Aldar“ (2014) var greint frá 

því að nemendur í 5. og 9. bekk þóttu kennslugreinarnar íþróttir, heimilisfræði, handmenntir 

(smíði og textíll), myndmennt og tónlist skemmtilegustu greinarnar í skólanum. Þrátt fyrir 

að vera einna vinsælastar voru handmenntir, myndmennt og tónlist aftur á móti taldar á 

meðal þeirra greina sem nemendur litu svo á að myndi hvað minnst gagnast þeim lífinu. Þá 

töldu þrír af hverjum fjórum nemendum að þeir hefðu engin not fyrir þá þekkingu sem þeir 

tileinkuðu sér í handmenntum (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014). Svo virðist sem ekki hafi 

tekist að innleiða gildi menntunar í listum inn í skólastarfið sjálft en það er svo sannarlega 

kveðið myndarlega á um þau í Aðalnámskrá grunnskóla frá 2013. Hér má kannski álykta 

sem svo að þó nemandi hafi lokið margra ára dansnámi þá velji hann engu að síður að fara 

frekar að kenna stærðfræði eða íslensku vegna þeirra viðhorfa sem hann mætir og virðast 

allt umlykjandi í samfélaginu. 
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5.4.1. Efla þarf kennaranámið 

Hér á landi eru í boði tvær námsleiðir fyrir listgreinakennara. Í Listaháskóla Íslands er boðið 

uppá meistaranám í listkennslufræðum fyrir listamenn með háskólagráðu í sinni listgrein og 

þá býður Menntavísindasvið HÍ upp á kennaranám með áherslu á list- og verkgreinar. Líkt 

og áður hefur verið greint frá, kom fram í skýrslu FÍLD frá árinu 2011 að aldrei hafi náðst 

nægjanlegur fjöldi dansmenntaðra umsækjenda í kennaranám til að hægt hafi verið að kenna 

dans sem kjörsvið í HÍ (Katrín Gunnarsdóttir og Karen María Jónsdóttir, 2011, bls.12). Nú 

hefur því kjörsviði verið lokað en boðið er upp á kjörsvið við allar hinar list-og 

verkgreinarnar hjá Mennavísindasviði Háskóla Íslands. Það er mikið áhyggjuefni þar sem 

kennaranám hjá HÍ er eina kennaranámið sem í boði er strax að loknum framhaldsskóla.  

Eðli málsins samkvæmt er algjörlega nauðsynlegt að bjóða upp á nám til danskennara 

fyrir dansmenntaða einstaklinga sem lokið hafa listdansnámi á framhaldsskólastigi. Til að 

mæta ört stækkandi hópi nemenda sem lokið hafa framhaldsskólastigi í listdansi er brýn þörf 

á að opna á ný fyrir þann möguleika að nemendum gefist kostur á að fara í kennaranám á 

Menntavísindasviði HÍ með dans sem kjörsvið strax að loknum framhaldsskóla. 

Dansnemum í dansskólum hefur fjölgað mikið á undanförnum árum og æ fleiri nemendur 

stunda dansnám frá unga aldri og út menntaskólagöngu sína. Ekki hafa allir dansnemar 

áhuga á að fara í háskólanám í dansi en hefðu hugsanlega áhuga á kennslu og 

danskennarastarfi. Dansnemar listdansskólanna hafa dansmenntun að baki sem án efa gæti 

nýst þeim í kennaranámi við Menntavísindasvið HÍ. Mikill fengur yrði í því fyrir grunnskóla 

landsins ef opnað yrði aftur fyrir þennan möguleika. Auðvitað er erfitt að ætlast til að nám 

sé í boði ár eftir ár sem enginn sækir í en einhvers staðar þarf að byrja og því nauðsynlegt að 

leitað sé lausna í þessum efnum, annars breytist ekkert. Ég þori að fullyrða að þó nokkuð 

margir dansarar séu starfandi sem grunnskólakennarar í dag, sjálf þekki ég allnokkra. Hvað 

það var sem olli því að þeir kusu ekki að mennta sig með dans sem kjörsvið er annað verðugt 

rannsóknarefni framtíðarinnar. 

Listkennsludeild LHÍ býður dansara velkomna og falla þeir þá undir sviðlistabraut. 

Námið í LHÍ er mjög fjölbreytt og býður listamönnum upp á fjölbreytt valnámskeið til að 

efla sig sem kennara ásamt skyldunámskeiðum. Hins vegar er aðeins eitt valnámskeið í boði 

sérstaklega fyrir dansara en valnámskeið fyrir leikara eru til samanburðar mun fleiri. Vert er 

að nefna að Háskólinn á Akureyri býður upp á kennaranám en ekki grunnnám með áherslu 

á list – og verkgreinar. Það segir sig sjálft að slíkt nám myndi vera mikil lyftistöng, ekki 

aðeins fyrir dansinn heldur fyrir alla list- og verkgreinakennslu á landsbyggðinni. Samhliða 
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því að hvetja dansara til að sækja í kennaranám í meiri mæli er nauðsynlegt að vinna að því 

að betrumbæta kennaranámið sjálft í skólunum tveimur.  

5.4.2. Starfsumhverfi danskennara 

Niðurstöður rannsóknarinnar greina skýrt frá þeirri þörf að bæta verði starfsumhverfi 

danskennara í þessu samhengi. Aðeins 10% skólanna hafa danskennara í fullu starfi og 

skólarnir sem hafa kennara í hlutastarfi er starfhlutfallið undir 50%. Erfitt er að hvetja 

dansara til að fara í kennsluréttindanám ef atvinnuumhverfið er ekki viðunandi. Þörf er á 

viðhorfsbreytingu í menntakerfinu gagnvart dansinum. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa 

einnig til kynna að ekki sé litið á dans sem námsgrein innan skólanna auk þess sem nám á 

atvinnustigi í listgreininni sé brotakennt innan menntakerfisins. Viðtökurnar sem sumir 

listdanskennararnir í rýnihópunum lýstu að þeir hafi fengið í gegnum tíðina sem 

stundakennarar innan grunnskólana eru til marks um þetta. Þeir fengu litlar sem engar 

upplýsingar um nemendahópa sína né um starfshætti skólans, s.s. sett hæfniviðmið og 

skólanámskrá. Starfsaðstæður sem tóku á móti þeim voru óviðunandi, þeir fengu lítinn 

stuðning og enga hjálp við það að byggja upp námið. Óhætt er að segja að þessi upplifun er 

ekki mikil hvatning fyrir listdanskennara að sækja um í kennaranám og gera kennslu í 

grunnskóla að ævistarfi. Í rannsókn Reykjavíkurborgar frá árinu 2009 kom einmitt fram að 

einn lykilþátturinn í því að halda listgreinakennurum ánægðum í starfi fólst meðal annars í 

frelsi þeirra í starfi, aðbúnaði og kennslurými, samstarfi við aðra kennara og traust 

skólastjóra (Reykjavíkurborg, 2009).  

Dansinn deilir tímafjölda með leiklist og flokkast dans og leiklist saman undir 

sviðlistir í aðalnámskrá. Í fámennum skólum getur því verið erfitt að ráða danskennara í fullt 

starf án þess að það bitni á öðrum listgreinum innan skólans. Danskennarinn þarf því helst 

einnig að kenna leiklist eða önnur fög. Þetta er eitthvað sem þarf að skoða í víðu samhengi. 

Viljum við breytingar á aðalnámskrá í þessu samhengi eða þarf breytingin að eiga sér stað í 

kennaranáminu sjálfu s.s. að undirbúa þá kennara framtíðarinnar með samþætt kjörsvið í 

sviðlistum á grunnskólastiginu?  

5.2.3 Stuðningur við nýja kennara 

Einn af þátttakendum í rýnihóp rannsóknarinnar greindi frá afar jákvæðri upplifun þegar hún 

hóf störf sem danskennari í grunnskóla. Hennar mat á því hvernig til tekst í þessum efnum 

er að það sé að miklu leyti undir skólastjóranum komið. Í hennar tilfelli var skólastjórinn 

spenntur fyrir nýrri námsgrein í skólanum, lagði sig allan fram við að skapa góðar 
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kennsluaðstæður, útvegaði leiðsagnarkennara og veitti danskennaranum góðan stuðning 

þegar hún hóf störf við skólann. Rannsóknir hafa einmitt sýnt fram á að kennaranámið eitt 

og sér er ekki það eina sem skiptir máli svo kennari nái tökum á- og ílengist í starfi sínu. 

Nauðsynlegt er að nýir kennarar fái leiðsagnarkennara og að gagnsemi leiðsagnar sé mun 

meiri ef hún er veitt af leiðsagnarkennara sem kennir sömu námsgrein eða er kennari á sama 

námssviði/stigi og viðkomandi nýliði. Þá eykst gagnsemi leiðsagnar eftir því sem samband 

leiðsagnarkennara og nýliða er meira og fundir tíðari. Sálrænn stuðningur við kennara er 

einnig þýðingarmikill. (Kristín Á. Ólafsdóttir, 2009). 

Rannveig B. Þorkelsdóttir kemur inn á þetta í sinni grein sinni Margbrotið hlutverk 

leiklistarkennarans en þar segir hún að efla þurfi ráðgjöf, stuðning og starfsþróun 

leiklistarkennara ásamt því að efla stuðningsnet og leiðsögn fyrir nýja kennara. Rannsóknir 

sýna að nýútskrifaðir kennarar geta átt erfitt með að fóta sig í nýrri grein. Þeir vita oft ekki 

hvað þeir mega og eiga að gera í kennslu og eiga oftar en ekki í innri baráttu við sjálfa sig af 

því að þeir ná ekki tökum á því sem þeir eru að gera. Að koma inn í kennslu og hafa engan 

stuðning getur leitt til þess að kennarinn hreinlega brenni út og hætti í starfi. Þetta óöryggi 

verður til þess að kennslan getur orðið tilviljunarkennd og það virðist sem kennarar eigi erfitt 

með að skipuleggja kennsluna og byggja ofan á hana (Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2018). 

5.5. Auka þarf samvinna danskennara 

Í umræðum rýnihópanna kom fram að þörf væri á einhvers konar samvinnu danskennara til 

að móta og samræma kennsluna ef þróa ætti heildstæða kennslu eftir aðalnámskránni fyrir 

alla árganga. Mikil áhugi var hjá hópnum að vinna meira saman, deila hugmyndum og 

mynda vettvang þar sem hægt væri að ramma umhverfið betur inn án þess þó að skerða frelsi 

kennara til að vinna sjálfstætt.  

Í rannsókn myndlistarkennarans Elínu Maríu Thayer (2016) komu fram svipaðar 

niðurstöður. Hún rannsakaði viðhorf myndmenntakennara til nýju aðalnámskrárinnar og 

komst að þeirri niðurstöðu að þrátt fyrir jákvæðan hug viðmælenda hennar þá virtist vera 

skortur á kennsluefni og leiðbeiningum um hvernig vinna mætti með hæfniviðmiðin og 

tengja þau kennslu og námsmati í myndmennt eða sjónlistum. Þar kom einnig fram að 

samtalið innan kennarahópsins væri mikilvægt, sérstaklega þegar í ljós kom að kennarar 

túlkuðu hugtök í aðalnámskránni á mjög svo mismunandi hátt. Skilningurinn kom ekki af 

sjálfu sér. Þar kom einnig fram að myndmenntakennararnir, sem gjarnan eru einu 

kennararnir í sínu fagi, upplifðu sig einangraða. Það skein í gegn að myndmenntakennararnir 
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töldu gott að vinna með öðrum kennurum og að sumir skólar hefðu markvisst unnið þvert á 

fög en þegar kom að greinahlutanum sjálfum, hæfniviðmiðunum og matsviðmiðunum þá 

fannst þeim þeir vera einir á báti (Elín María Thayer, 2016).  

5.5.1. Vinna að námsefni 

Nokkrir þátttakendur í rýnihópunum töluðu um að það væri mikil vinna fyrir danskennarann 

að vinna kennsluáætlanir upp úr hæfniviðmiðum og að gott væri ef til væri einhver námskrá 

eða nánari útlistun á hæfniviðmiðunum. Skortur á náms- og kennsluefni fyrir danskennara 

bar einnig á góma sem gerir það að verkum að flóknara er fyrir danskennara að vinna að 

settum hæfniviðmiðum aðalnámskrár en það t.d. er fyrir aðra kennara sem hafi skýrt 

námsefni til að vinna með. Rannsókn Reykjavíkurborgar (2009) leiddi í ljós svipaðar 

niðurstöður en þar er komið inn á hversu yfirgripsmikil aðalnámskráin sé og það hefði í för 

með sér ýmsa kosti og galla. Helstu kostir væru þeir að aðalnámsskráin veitti mikið frelsi til 

sjálfstæðrar skipulagningar á kennslu. Gallarnir væru þó m.a. þeir að frelsið gæti reynst 

sumum ofviða og þá sérstaklega reynslulausum kennurum. Gallarnir sem helst voru nefndir 

tengjast námsefni og þá að það vanti aukið framboð af því í öllum listgreinum. Þó kom fram 

að námsefnið ætti ekki að vera heftandi fyrir frjálsræði í kennslu heldur einungis leiðbeinandi 

(Reykjavíkurborg, 2009).  

5.5.2. Skýra hæfniviðmið 

Áhugavert er að velta fyrir sér hvers vegna fleiri danskennarar nýti sér ekki hæfniviðmið 

aðalnámskrár við skipulag á kennslu sinni og námsmati. Þessi rannsókn leiddi í ljós að aðeins 

46% kennara sögðust skipuleggja kennslu sína og námsmat eftir hæfniviðmiðum. Aðeins 

10% til viðbótar sögðust nota bæði hæfniviðmið og almenna færniþætti. Þessar niðurstöður 

koma þó ekki verulega á óvart þar sem fyrri rannsóknir hafa sýnt að list- og 

verkgreinakennarar kenna ekki eingöngu eftir opinberu námskránni heldur þróa oft sína eigin 

námskrá. Í rannsókn Jóhönnu Þ. Ingimarsdóttur (2000) á myndlistarkennurum kom fram að 

þeir nýttu sér aðalnámskrá eingöngu við upphaf kennsluferils síns en hverfa svo frá notkun 

hennar vegna þess að þeim þyki hún of opin Kennararnir þrói því sína eigin námskrá og 

kenndi eftir henni. Tónmenntarkennarar fóru einnig eigin leiðir, notuðu mismunandi aðferðir 

og nálgun á kennslu (Gerður Óskarsdóttir, 2014). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að kennarar sem eru með kennaramenntun 

nota hæfniviðmið oftar við skipulag kennslu og námsmats en þeir danskennarar sem hafa 

ekki kennaramenntun. Þá skipuleggja 67% af danskennurum með kennaramenntun og 
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danskennarapróf DÍ kennslu sína og námsmat eftir hæfniviðmiðum aðalnámskrár en nota 

almenna færniþætti aðeins í 17% tilvika. Þeir sem eingöngu höfðu kennaramenntun nota 

hæfniviðmið við skipulag í 56% tilfella en 25% þeirra almenna færniþætti.  Þeir sem eru 

með danskennarapróf DÍ nota hæfniviðmið við skipulag sitt í 45% tilfella en 48% nota 

almenna færniþætti. Því má velta fyrir sér hvort menntun kennara hafi áhrif á það hvort 

hæfniviðmið séu notuð við skipulag kennslu eða ekki. Þetta er þó eitthvað sem þarf að kanna 

nánar með frekari rannsóknum.  

Annar þáttur sem velta má fyrir sér er hvort námsmat hafi þessi áhrif, þ.e. að 

hæfniviðmið séu ekki notuð við skipulag kennslu þar sem vissulega sé auðveldara að meta 

almenna færniþætti. Rannsóknir hafa sýnt að kröfur um mælanlegan námsárangur hafa áhrif 

á kennslu- og matsaðferðir kennara og að kennarar upplifa að þeir þurfi að fórna sinni 

hugmyndafræði til að uppfylla þessi skilyrði (Meyvant Þórólfsson, Ingvar Sigurgeirsson og 

Jóhanna Karlsdóttir, 2011). Atli Harðarson er á þeirri skoðun að áherslan á mælanlegan 

árangur í skólakerfinu eigi talsverðan þátt í hvað listir og skapandi starf eru hornreka í 

skólum nú til dags og bendir á að árangur slíkrar iðju sé torvelt að mæla. Hann segir að 

árangurinn birtist jafnan með ólíkum hætti hjá ólíkum nemendum og stundum ekki fyrr en 

löngu eftir að skólagöngu lýkur (Atli Harðarson, 2015). 

Mögulega vefst það fyrir kennurum hvernig eigi að túlka hæfniviðmiðin og hvernig 

eigi að ná fram þeim markmiðum sem þar eru sett fram. Hvað sem í raun veldur því að 

hæfniviðmið eru ekki notuð er ljóst að það yrði til hagsbóta fyrir kennara að þróuð yrði 

skýrari menntasýn fyrir dansinn sem námsgrein í samræmi við aðalnámskrá og þau 

hæfniviðmið sem þar eru sett fram. Einnig þarf að auka markvissa samvinnu danskennara 

þar sem ljóst er að skilningur á hæfniviðmiðum kemur ekki að sjálfu sér og kennarar túlka 

þau á mismunandi hátt. 

5.5.3. Starfsþróun og endurmenntun 

Þeir kennarar sem sátu í rýnihópunum og kenndu í grunnskólum töluðu um að þeir væru 

stöðugt að læra af starfinu sínu og þróa það. Þeir væru stöðugt að rannsaka hvað virkar og 

hvað virkar ekki í kennslunni. Í rannsókn Kristínar Valsdóttur kemur fram að í 

grunnskólaumhverfinu eru tónmenntakennarar í senn grunnskólakennarar og tónlistarmenn. 

Gerðar eru kröfur til þeirra sem sérfræðinga á sviði tónlistar en einnig sem fagfólks í kennslu. 

Þetta getur valdið togstreitu eða erfiðleikum sumra kennara við að staðsetja sig og fóta sig í 

starfi. Á kennarinn sem fagmaður aðallega að sinna þeirri hlið tónlistarvitundar sinnar sem 

snýr að flytjandanum eða tónskáldinu eða líta fyrst og fremst á sig sem skólamann eða 
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listgreinakennara? (Kristín Valsdóttir, 2009) Þennan vinkill væri áhugavert að skoða nánar 

með rannsóknum. Hvort að starfsþróun hjá listgreinakennurum sé af öðru meiði en hjá 

öðrum kennurum. Listgreinakennarar mennta sig að stærstum hluta inn í myndlistarskólum, 

tónlistarskólum, dansskólum og svo framvegis. Þar fá þeir menntun sem snýst um að mennta 

þá sem listamenn og fær hver sérfræðimenntun á sínu sviði. Þegar þeir fara svo í 

grunnskólaumhverfið þar sem markmið menntunarinnar eru almennari þurfa þeir einhvern 

veginn að samþætta báða þessa heima sem eiga svo margt sameiginlegt en eru í senn svo 

ólíkir. Þetta ferli hlýtur að fela sér ákveðna tilraunastarfsemi, ígrundun, og mikla starfsþróun 

og væri verðugt efni í frekari rannsóknir og þá sér í lagi til að kanna leiðir til auðvelda þessi 

umskipti. 

Umræða kviknaði um hlutverk kennarans og að kennari þurfi að ákveða hvernig 

kennari hann vilji vera og hafa metnað fyrir starfi sínu. Nauðsynlegt sé að endurmennta sig 

og rýna í eigið starf. Í grein Cruickshank og Haefele er talað um að árangursríkur kennari 

fylgist vel með námsathöfnum, sé skýr, stuðningsríkur, opinn, sanngjarn og þrautseigur í því 

að hvetja nemendur áfram og virkja þá til þátttöku (Cruickshank og Haefele 2001). Einnig 

er talað um það að kennarastarfið felist ekki aðeins í beinum athöfnum heldur ekki síður í 

öllu því huglæga sem liggur að baki þeim. Það hefur svo áhrif á hvernig starfið er útfært. 

Starfsmenntun er mikilvæg en mestu máli skiptir þó að kennararnir vinni sjálfir úr því sem 

þeir læra, að þeir tvinni saman hið fræðilega og hið hagnýta sem þá verður þeim styrkur í 

starfi. Þannig verði kennari skapandi aðili í mótun eigin starfshátta (Ragnhildur Bjarnadóttir, 

2011). 

Það er því augljóst að aukið samstarf danskennara og jafnvel stofnun fagfélags 

danskennara sem gæti staðið fyrir námskeiðahaldi og ráðstefnum til að efla stétt danskennara 

í starfi myndi án ef færa námsgreininni byr undir báða vængi.  
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6. Lokaorð 

Í þessari ritgerð hef ég leitast við að svara rannsóknarspurningunni minni: Hverjir eru 

möguleikar dansins í kennslu? Rannsókninni var ætlað að varpa ljósi á stöðu, möguleika og 

útbreiðslu dansins í grunnskólum landsins. Rannsóknin leiddi í ljós að listdanskennararnir 

hafa trú á hinum mörgu möguleikum dansins og setja þeir tjáningu, læsi, sköpun, félagsfærni 

og heilbrigði í forgrunn. Þeirra skoðun á möguleikum dansins rímar vel við nýja 

menntastefnu landsins og þá menntasýn sem sett hefur verið fram erlendis. Umræða 

rýnihópanna varpaði ljósi á brýna þörf og mikilvægi þess að þróa skýra menntasýn fyrir dans 

innan grunnskólakerfisins og auðvelda kennurum með því að nálgast fagið. 

Ný nálgun og umræða um þróun danskennslu í grunnskólum þarf að eiga sér stað í 

danssamfélaginu og meðal danskennara landsins. Halda þarf á lofti umræðunni um 

möguleika dansins og hvað sé mikilvægt að nemendur í grunnskólum landsins nái að tileinka 

sér í danstímum með tilliti til þeirra hæfniviðmiða sem sett eru fram í Aðalnámskrá 

grunnskólanna. Skoða þarf hvernig við nálgumst þessi markmið en höldum um leið 

skilgreiningu á hugtakinu og listforminu dans opnu og lokum ekki fyrir fegurðina sem felst 

í því hve dansinn er opin og öflug tjáningarleið. Þó ekki sé hægt að alhæfa út frá umræðum 

rýnihópana þá tel ég hana mikilvægt innlegg og færa okkur nær því markmiði að hægt verði, 

í náinni framtíð, að vinna að heildstæðri menntasýn fyrir danskennslu í grunnskólum 

landsins.  

Rannsóknin sýndi einnig að dansinn á langt í land með að ná þeim stað í grunnskólum 

landsins sem kveðið er á um í aðalnámskrá og verkefnin framundan eru ærin. Engin þessara 

verkefna verða unnin af einni manneskju eða án samvinnu. Taka þarf höndum saman og 

vinna að þeim samtímis. Fyrsta skrefið að mínu mati væri að stofna fagfélag danskennara og 

skapa þannig vettvang fyrir danskennara til að koma saman, deila reynslu og styrkja sig í 

starfi. Félagið gæti haldið úti vinnustofum og námskeiðum fyrir félagsmenn og staðið fyrir 

frekari rannsóknum á dansmenntun og danskennslu. Einnig gæti félagið haldið úti 

námskynningum á því danskennaranámi sem í boði er, bæði inni í dansskólum landsins og 

á háskóladeginum auk þess því að koma upp mentor kerfi til að styðja við nýja kennara sem 

hefja störf.  

Eitt af fyrstu verkefnum slíks félags ætti þó að mínu mati að snúa að því að þróa 

heildstæða og skýra menntasýn fyrir danskennslu í grunnskólum landsins ásamt því að vinna 

samhliða að heildstæðri menntasýn fyrir danslistina á öllum skólastigum. Menntakerfið 

hangir allt á sömu spýtunni, veik staða dansnáms á atvinnu- og háskólastigi endurspeglast í 
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þeirri stöðu sem er innan almenna skólakerfisins. Til þess þyrfti félagið að vera í nánum 

tengslum við Félag íslenskra listdansara eða jafnvel starfa sem undirfélag eða deild innan 

FÍLD. Félag íslenskra listdansara er fagfélag listdanskennara sem og dansara, danshöfunda 

og skólastjórnenda listdansskóla. Skoða þarf leiðir til að virkja listdanskennara innan FÍLD 

og efla starf sem snýr að þróun og nýsköpun í skólastarfi, hvort heldur sem litið er til þróunar 

og nýsköpunar í grunnskólum eða í dansskólum. Kennarastéttin er fámenn og því yrði meiri 

slagkraftur í slíku samfélagi þar sem danskennarar á öllum skólastigum vinna saman, hvort 

sem þeir eru að starfa í almenna skólakerfinu eða því einkarekna. FÍLD hefur nú þegar hafið 

viðræður við Kennarasamband Íslands um mögulegar samstarfsleiðir með það að leiðarljósi 

að efla starfsumhverfi og fagstétt listdanskennara. Aukið samstarf FÍLD og KÍ gæti því leitt 

af sér stofnun kennarafélags fyrir danskennara í grunnskólum og þá sem fagfélag með 

stéttarfélagsaðild að Kennarasambandi Íslands. Það er þróun sem tekur tíma en er vel 

möguleg. Eitt er víst að þessi rannsókn kallar á slíkt félag. 

Ég hef mikinn áhuga á frekari rannsóknum á þessu sviði og er ekki vanþörf á. Þessi 

rannsókn vakti upp afar áhugaverð umhugsunarefni og þó nokkrar hugmyndir af framtíðar 

rannsóknarefnum. Hér er listi af þeim hugmyndum sem hafa komið upp hjá mér við vinnslu 

þessarar rannsóknar. 

Hugmyndir að framtíðar rannsóknarefni: 

• Fagfélag danskennara – málstofa/vinnusmiðjur – hvernig vilja listdanskennarar 

framkvæma það og hver eru helstu áhersluefnin? 

• Hvað segja nemendur, hver er þeirra sýn á möguleikum dansins. 

• Hvað segja danskennararnir með danskennarapróf DÍ? Mikilvægt er að fá innsýn 

inn í skoðanir og reynsluheim þeirra þegar þróa á skýra menntasýn fyrir dansinn. 

• Dansari en stærðfræðikennari? Af hverju velja dansarar frekar að kenna stærðfræði 

eða íslensku frekar en dans þegar þeir velja sér kjörsvið í námi sínu við 

Menntavísindasvið HÍ? 

• Dans og aðalnámskrá. 

• Dans og gagnrýnin hugsun. Hvernig er hægt að nýta dansinn til efla gagnrýna 

hugsun nemenda?  

• Dans og læsi. Hvernig hefur dansinn áhrif á læsi nemenda og hvernig er hægt að 

nýta dansinn til efla læsi nemenda í víðu samhengi. 

• Hvernig fer danskennsla fram inn í grunnskólum landsins – vettvangsathugun. 
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•  Hvernig er starfþróun hjá danskennurum? Er starfsþróun hjá 

danskennurum/listgreinakennurum af öðru meiði en öðrum kennurum? Togstreita á 

milli ólíkra hlutverka listamaður/kennari. 

• Hvers vegna skipuleggja danskennarar ekki kennslu sína og námsmat út frá 

hæfniviðmiðum aðalnámskrár? 

 

Ég hef nú þegar ákveðið að ráðast í aðra rannsókn og stefni á að gera starfendarannsókn 

á eigin starfi þegar ég hef störf við danskennslu í grunnskóla. Sú rannsókn mun að sjálfsögðu 

styrkja mig í starfi ásamt því að gefa vísbendingar um hvaða áskoranir nýir danskennarar 

mæta í starfi. 

 Ég er því spennt og jákvæð fyrir framtíð dansins í íslensku menntakerfi þó svo að 

verkefnin fram undan séu mörg og flókinn. Það hefur verið afar ánægjulegt hvað ég hef 

fundið fyrir miklum áhuga og stuðningi meðal listdanskennara, nú þegar hefur verið 

stofnaður óformlegur félagsskapur danskennara vegna tilstuðlan þessarar meistararitgerðar. 

Það blæs mér byr í brjóst og gerir mig bjartsýna fyrir framtíð dansins. 
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8. Viðauki 1 - Kynningarbréfið 

Eftirfarandi texti er úr kynningarbréfi sem sent var á þátttakendur í rýnihóp. 

 

Á þeim nítján árum sem ég hef starfað sem kennari í einkareknum listdansskóla í Reykjavík 

hefur danssamfélagið hér á landi breyst töluvert og mikið starf verið unnið til efla stöðu 

dansins í menntakerfinu. Meirihluti þeirrar mikilvægu vinnu hefur hins vegar snúið að því 

að mennta listdansara framtíðarinnar og gera dönsurum kleift að stunda nám á framhalds- 

og háskólastigi hér á Íslandi. Nú þegar dans er orðinn að fullgildri kennslugrein í 

grunnskólum landsins er mikilvægt að danssamfélagið velti því fyrir sér hvernig hægt sé að 

efla dansinn enn frekar og gera hann að sterkri námsgrein innan grunnskóla landsins. 

Mikilvægið er ekki aðeins fólgið í því hvað dansnám gefur nemandanum sjálfum heldur 

einnig vegna þess að það gefur danssamfélaginu mikið til baka, þ.e.a.s. einstaklinga sem 

hafa skilning á og kunna að meta dans sem list. Dansinn á ekki ríka hefð innan 

grunnskólakerfisins og hvað þá dans sem list. Halda þarf áfram við að byggja upp og þróa 

þessa hefð. Auka þarf stuðningsnet fyrir danskennara og efla skilning á gildum 

dansmenntunar í samfélaginu.  

Meistaraverkefnið mitt í LHÍ er liður í því. Að stuðla að eflingu danslistar í öllu skólastafi 

með því að virkja listdanskennara til samstarfs og fá fram þeirra sjónarmið á möguleikum 

dansins í almenna skólakerfinu. Þeirra sjónarmið eru afar mikilvæg. Fáir listdanskennarar 

eru nú starfandi innan veggja grunnskólans. Auka þarf samtal og samstarf listdanskennara á 

komandi árum og stuðla með því að eflingu og framtíðarsýn fyrir dansmenntun í landinu. 

Einn partur af mastersverkefninu mínu er því að setja saman rýnihóp. Markmið rýnihópsins 

er að fá innsýn inn í sjónarmið listdanskennara um möguleika dansins í almenna 

skólakerfinu, hversu mikilvægt þeim finnst það vera og hver næstu skref ættu að vera. 

Rýnihópurinn kemur saman einu sinni. Hópurinn verður 4-6.manns og passað upp á fjarlægð 

og sóttvarnir. Enginn verður nafngreindur í ritgerðinni og fullum trúnaði heitið. Ég yrði afar 

þakklát ef þú gætir gefið þér tíma til að taka þátt í þessu verkefni með mér.  

Hlý kveðja Sandra Ómarsdóttir 
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9. Viðauki 2 – Spurningakönnuninn. 

Kæri skólastjóri. 

Sandra Ómarsdóttir heiti ég og er nemi við listkennsludeild LHÍ. Ég er að vinna að 

meistaraverkefninu mínu og beinist rannsókn mín að viðhorfum og hugmyndum 

danskennara til danskennslu ásamt því að kortleggja það umhverfi sem danskennarar starfa 

við í grunnskólum landsins. 

Þessi könnun er liður í því og vonandi getur þú séð þér fært um að svara henni.  

Svör verða ekki rakin til einstakra grunnskóla og er aðeins spurt til að geta haldið utan 

um svarhlutfall. 

Það tekur ekki nema um 5.mínútur að svara henni. 

Með fyrirfram þökk. 

Sandra Ómarsdóttir 

6152075 

sandra19@lhi.is 
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