
2.0. Fræðilegur kafli. 
 

2.1. Fengið leyfi 

Gerð var tímaáætlun í upphafi vinnslu ritgerðarinnar og í desember 2006 var 

undirbúningur spurningalista og leyfis hjá persónuvernd og skólastjórnendum og einnig 

leitað að heimildum. Í janúar var persónuvernd send beiðnin og leyfi fengið og í kjölfarið 

á því var beðið um leyfi fyrir nokkrum spurningum sem sendar voru til skólastjórnenda 

og þegar leyfið var fengið voru spurningarlistarnir sendir til danskennara allra 

grunnskólanna. Í apríl var svo unnið úr sendum svörum og ýmsra heimilda leitað, 

ritgerðin skrifuð og send inn til yfirlestrar.  

 

2.2. Aðalnámsskrá 

,,Dans hefur fylgt mannkyninu frá örófi alda. Hann er alþjóðlegt tungumál án orða” 

(Aðalnámsskrá grunnskóla, listgreinar 1999:100). En það var ekki fyrr en fyrir örfáum 

árum sem danskennsla var sett inn í námsskrá þar sem kennsla á samkvæmis-dönsum og 

listdansi eru í aðalhlutverki. ,,Dans eflir hreyfiþroska barnsins og sjálfsvitund, hann 

stuðlar að eðlilegum félagslegum samskiptum, eflir sjálfsöryggi og er gleðigjafi sem 

vinnur gegn streitu” (Aðalnámsskrá grunnskóla, listgreinar 1999:100). Það er á valdi 

hvers skólastjóra fyrir sig að taka danskennslu upp í sínum skóla og einnig hvaða 

bekkjum skuli kenna. ,,Eitt það miklivægasta, sem hver skóli getur veitt nemendum 

sínum, er að styrkja sjálfsmynd hans og vellíðan” (Aðalnámskrá grunnskóla, íþróttir- 

líkams- og heilsurækt 2007:5). Margir stórir skólar eru með danskennslu í öllum 

árgöngum sem er að mati höfundar einstaklega gott vegna þess að dans er fyrirbyggjandi 

aðferð til að kenna börnum að umgangast hvort annað af virðingu og vinsemd, svo ekki 

sé minnst á hæfileikan til að dansa sem fleitir mörgum langt þegar út úr grunnskólanum 

er komið. ,,Skipuleggja verður skólastarfið þannig að skólinn sé fyrir alla nemendur og 

taki mið af þeirri fjölbreytni og þeim hæfileikum sem þar er að finnu” (Ferguson o.fl. 

2004:2). Leynst geta miklir hæfileikar innan veggja skólanna sem kæmu jafnvel ekki í 

ljós nema fyrir danskennaluna sjálfa í skólanum. 



 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla, listgreina, þá eru lokamarkmið í dansi: 

,,Að nemandi: 

 Sköpun/túlkun/tjáning: hafi tileinkað sér skilning á hreyfigetu líkamans, möguleikum 

hans til tjáningar og kjark og færni í að beita honum til sköpunar, nánar tiltekið 

 Félagslegt öryggi til þess að tjá hugsun sína, hugmyndir og tilfinningar í 

hreyfingu/dansi 

 Þekkingu á undirstöðuatriðum almennra algengra dansa 

 Að samhæfa hreyfingar við tónlist 

 Sjálfstraust til að dansa við algeng danslög 

Til að getað framfylgt þessum lokamarkmiðum þurfa nemendur að stunda reglulega 

danstíma allt árið um kring og á öllum skólastigum.  

,,Dansinn er mikilvægur í þroskaferli sérhvers einstaklings svo að hann fái notið sín 

í samfélagi manna. Dansinn má tengja öðrum námsgreinum grunnskóla á margvíslegan 

hátt” (Aðalnámskrá grunnskóla, listgreinar 2007:46). Mjög gott er að blanda hreyfingu 

með tónlist (þ.e. dansi) inn í maragar aðrar greinar og oftar en ekki eykur það hæfileika 

nemenda til að tjá sig. ,,Í grunnskólum ber að efla með nemendum sjálfstraust og 

heilbrigðan metnað” (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 1999:8). Það er einmitt 

það sem danskennslan snýst um, þ.e. að efla sjálfsvitund og sjálfstraust. 

Í gamalli bók sem gefin var út af starfsmanni Kennaraskólans árið 1919 er þessi 

setning og er hún enn við líði í dag ,,þegar velja skal börnum námsgreinar, er einkum 

tvennt, sem ræður valinu: 1. Hverjar líklegastar eru til að efla þroska þeirra, glæða 

vitsmuni, bæta hjartalag, hvetja viljan til framtaks og manndáðar. 2. Hverjar líklegastar 

eru til að koma þeim að sem mestum beinum notum í lífinu. Hefur hið fyrra verið kallað 

menningargildi námsgreina, en hið síðara notagildi” (Magnús Helgason 1919:231). Á 

þessi setning einnig við um gang mála í skólakerfinu í dag þrátt fyrir að um tæp nítíu ár 

séu síðan þessi orð voru sett niður á blað. Eins og kemur fram í Aðalnámskrá grunnskóla 

um listgreinar að ,,Listir hafa fylgt manninum frá örófi alda og eru einn af hornsteinum 

mannlegs samfélags. Með hjálp listarinnar hefur maðurinn tjáð tilgang og merkingu 

mannlegrar tilveru og mótað umhverfi sitt. Í listiðkun öðlast einstaklingurinn lífsfyllingu 



og finnur tilfinningum sínum og hugmyndum farveg” (1999:7). Hér sést vel hversu listir 

og þar á meðal dans er mikilvægur inni í kennslu í grunnskólunum.  

,,Allir nemendur búa yfir margbreytilegri greind, Howard Gardner leiðtogi og 

hugmyndasmiður “margbreytilegrar greindar” (Multiply intelligence) hefur flokkað hina 

margbreytilegu greind í átta eftirtalin svið:  

 

1. Málgreind 

2. Rök- og stærðfræðigreind 

3. Rýmisgreind 

4. Hreyfigreind 

 

 

5. Tónlistargreind 

6. Samskiptagreind 

7. Sjálfsþekkinargreind 

8. Náttúrugreind 

(Ferguson o.fl. 2004:6)(Ingvar Sigurgerisson 1999:27) 

 

2.3. Aðrar rannsóknir 

Eins og áður hefur komið fram þá eru ekki til neinar íslenskar rannsóknir um 

samkvæmisdansa í grunnskólum landsins enda er það svo nýtilkomið að dansinn sé 

kominn inn á Aðalnámskrá. Höfundur komst yfir DVD disk sem gerður var í úthverfum 

New York borgar í Bandaríkjunum. Þar var gerð tilraun með 6000 nemendur í 4. og 5. 

bekk í 60 skólum og í 10 vikur var unnið að einu markmiði, þ.e. að bæta árangur í 

skólanum og bæta hegðun. Í öllum skólunum áttu nemendur í miklum vanda með 

agavandamál og nemendur bjuggu við slæm kjör og lítinn metnað. Þau voru send í 

danskennslu í skólunum sínum og þeim voru kennd ýmis siðferðisleg atriði, s.s. tillitsemi 

við hvort annað, aga, reglur og snerting, auk ávinning þess að hreyfa sig í gegn um dans 

og skemmta sér saman. Haldin var danskeppni í lok skólaársins og mikið lagt upp út 

henni, þar sem einungis þeir sem fóru eftir reglum, mættu í alla tímana og voru duglegir 

að dansa, héldu sig frá öllum vandræðum í og utan skóla og stóðu sig vel í öllu öðru 

námi, fengu að taka þátt. Þetta gerði það að verkum að nemendurnir fóru að einbeita sér, 

virða reglur og standa sig betur í lífinu sjálfu. Þessi tilraun gekk svo vel að henni er 

haldið áfram enn þann dag í dag (Amy Sewell 2005). Við á Íslandi gætum lært mikið af 

reynslu Bandaríkjamanna. 



 

 

2.4. Líkamlegt ástand nemenda 

Mikið er talað um líkamsþyngd barna og hvað hún er að breytast mikið frá ári til árs 

þar sem kyrrseta hefur aukist. Ofþyngd og offita getur aukið líkur á sykursýki, skaðlegum 

áhrifum á beinvöxt, sjúkdómum í beinum og liðum og einnig getur offita haft áhrif á 

heildarþroska barnanna. Umframfita hefur líka áhrif á hjarta og æðastarfsemi og 

blóðflæði minnkar í líkamanum. Þessir þættir hafa kannski ekki áhrif strax en talið er að 

of þung börn verði oftast áfram feit þegar fram á fullorðinsár kemur (Brynhilur Briem 

1999:19). Vegna þessa verður skólakerfið að huga að þessu strax í 6 ára bekk og bjóða 

upp á fjölbreytta hreyfingu, þ.e. íþróttir, sund og dans til að ná til sem flestra einstaklinga, 

því ekki hafa allir sömu áhugasvið. ,,Hreyfing og hollari lifnaðarhættir eru þættir sem 

draga úr líkum á ofþyngd og offitu. Skólarnir eru kjörin vettvangur til þess að brýna fyrir 

börnum mikilvægi kjörþyngdar og hversu mikilvægt það er að hreyfa sig (Erlingur 

Jóhannssson 2001:29). Danskennsla getur haft jákvæð áhrif á líkamsstarfsemina, þ.e 

aukið blóðflæði, aukið loftháð úthald og aukið fín- og grófhreyfingar. 

 

2.5. Heildstæð kennsluáætlun 

Hvað er kennsluáætlun: Höfundi þykir mjög mikilvægt að allir grunnskólar á 

landinu sameinist um heildstæða stefnu í kennslu á samkvæmisdönsum. Til eru 

þrennskonar kennsluáætlanir. ,,Í fyrsta lagi eru langtímaáætlanir sem oft miðast við 

námskeið, námsáfanga, misseri eða skólaár. Í öðru lagi eru áætlanir fyrir kennlsu á 

tilteknu viðfangsefni, námsþætti, kafla eða einingu og í þriðja lagi áætlanir fyrir 

einstakar kennslustundir” (Ingvar Sigurgeirsson 1999:93). Í samkvæmisdönsum er 

hægt að nýta allar þessar þrjár aðferðir við kennslu, s.s. langtímaáætlanir til að áætla allt 

skólaárið, tiltekin viðfangsefni s.s. danssýningar og bekkjarkvöld og síðan einstakar 

kennslustundir. 

 

 



 

 

 

Hvað á að kenna: Höfundi þykir það mikilvægt að til væri sérstök dans-námsskrá 

sem allir grunnskólar fari eftir, þar sem komið er inn á helstu kennsluhættina, þ.e. hvernig 

best sé að nálgast hvern og einn dans, segja sögu hans, kenna hann í leikjum, sýna hann á 

myndbandi, fara hópferð á keppni í samkvæmisdönsum til að upplifa hvernig dansinn er 

hjá lengra komnum, svo nokkrar tillögur séu nefndar.  

 

Dans: Þar ætti m.a. að koma fram hvaða dansar ættu að vara grunnur að góðri 

danskunnaáttu s.s. cha-cha-cha, jive, enskur waltz, foxtrot, línudansar o.s.frv. Þá þyrfti að 

vera skýrt hversu langt hver og einn árgangur ætti að vera kominn í hverjum og einum 

dansi til að vera undirbúinn fyrir næsta skólastig. Þetta myndi koma sér vel fyrir þá 

nemendur sem þurfa af einhverjum ástæðum að skipta um skóla og geta þá gengið beint 

inn í danstíma í nýja skólanum sínum og vitað hvað sé í gangi.  

 

Siðferði: Einnig ætti að koma fram hvaða siðfræðilegu aðstæður væri gott að kynna 

fyrir nemendum s.s. almenna kurteisi, með því að taka í höndina á nemendum þegar tíma 

lýkur og horfa í augu þeirra, að allir dansi við alla sem hægt er að kenna með því að allir 

drengir dansi við allar dömur í öllum tímum og það væri framkvæmt með því að láta 

dömur/herra ,,rótera” eða skipta kerfisbundið um dansfélaga. Með þessu ætti einnig alltaf 

að þakka fyrir hvern og einn dans t.d. með því að hneigja sig hvort fyrir öðru. ,,Í starfi 

skólans skal leggja áherslu á: að stuðla að líkamlegri og andlegri velferð, heilbrigðum 

lífsháttum og ábyrgri umgengni við líf og umhverfi (Lög um grunnskóla 1995:6). 

Mikilvægt er einnig að þegar verið er að taka upp danshald að fatnaður sé ekki yfir 

hendur og nemendur snerti hendur hvors annars, það kemur í veg fyrir fordóma gagnvart 

þeim sem minna meiga sín. ,,Í grunnskólum ber að efla með nemendum sjálfstraust og 

heilbrigðan metnað” (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 1999:8). Hafa verður í 

huga að það er mikilvægt að hver og einn danstími endi á góðum nótum t.d. með umbun, 

þ.e. ef nemendur eru duglegir og gera allt sem kennari kennir í þeim tímanum og í staðin 

fá þau ýmsa leiki (í dansformi), marsera o.fl. Til að ná til sem flestra í tímanum er 



umbunin góð ávísun á árangur. ,,Í leikjum læra börnin að vinna saman, hliðra til hvert 

fyrir öðru og fórna eigin duttlungum fyrir heildina eða sæmd flokksins. Góðir leikir hafa 

því mikið siðferðilegt og félagslegt gildi” (Aðalsteinn Hallsson 1969:7).  

Leikir: Hver og einn danstími er tilvalin til að efla þessi siðferðilegu og félagslegu 

gildi með því að enda tíman á einum eða fleirum skemmtilegum leikjum. Marga leiki er 

hægt að stunda s.s. Ásadansinn, Setudans, Marseringu o.fl. (fylgiskjal 5). Eins og kemur 

fram í bókinni ,,Það er leikur að læra” segir Anton Bjarnason að leikir hafi mörg 

uppeldisleg gildi s.s.: ,,veita gleði og tilbreytingu og einnig skemmtun, læra að taka sigri 

með yfirlætisleysi og ósigri með æðruleysi, að fara eftir ákveðnum reglum, læra að 

þekkja eigin rétt, virða rétt annarra, sýna kurteisi og nærgætni, herða vilja og áræði og 

efla samstarfvilja og draga úr eigingirni”. Með þessum orðum frá Antoni er góð ástæða til 

þess að innleiða leiki í lok hvers tíma. 

 

Forvarnir: Það sem er í raun ekki hægt að setja niður í námsskrá er hvernig 

kennararnir sjálfir eigi að vera og haga sér. Mikilvægt er að jákvæðni kennara sé sýnileg 

og geti þá smitandi áhugi hans á dansinum yfirfærst yfir á nemendur. Það er góðs viti um 

að kennari sé að standa sig vel í starfi þegar nemendur koma kampakátir í hvern og einn 

tíma og fara einnig brosandi hringinn út úr tímanum.  

Með heildstæðu kennsluáætluninni er hægt að kenna forvarnir gegn fíkniefnum. Það 

er kennt með því að sporna við feimni og ósjálfstæði nemenda gagnvart gagnstæða 

kyninu, því unnið er með samskipti kynjanna allan tíman meðan verið er að dansa. Það 

getur þ.a.l. dregið úr líkunum á því að nemendur þurfi áfengi eða önnur efni, þegar að þau 

eldast, og hafa nægilegan kjark og sjálfstraust til að bjóða hvort öðru upp í dans. 

 

Kennsluáætlun: Höfundur komst á snoður um mjög vel skipulagða kennsluáætlun 

hjá Loga Vígþórssyni (2007) danskennara til þrjátíu ára, sem kann sitt fag. Árskóli á 

Sauðárkróki og Vallaskóli á Selfossi hafa verið að kenna eftir þessari kennsluáætlun 

síðustu þrjú árin og hefur gengið mjög vel (fylgiskjal 3). Kennsluáætluninni er skipt niður 

eftir bekkjum og einnig niður í þrjár annir eða haustönn, miðönn og vorönn.  

Allar kennsluáætlanir ættu að vera skipulagðar þannig að þær skiptast í þrennt. 

,,Þegar kennsla er undirbúin er gagnlegt að líta svo á að hún byggist á þremur 



megináföngum, upphafi, miðbiki og niðurlagi” (Ingvar Sigurgeirsson 1999:59). Í 

samkvæmidönsunsum er gott að byrja kennslustundina með smá innlögn, kenna ný spor 

eða ryfja upp það sem áður hefur verið kennt í 5-10 mín. Um miðbik tímans, 5-25 mín., 

er síðan dansað stanslaust við tónlist og allir dansa við alla og nemendur fái góða 

hreyfingu út úr tímanum. Síðustu 10 mín. fara svo í skemmtilega leiki. Alltaf að enda 

tímana á góðu nótunum til að vekja upp áhuga hjá nemendum svo þá hlakki til að koma 

aftur í tíma. Sjá leikjabankann í (fylgiskjal 5). Í lok hvers tíma er einnig hægt að taka 

nokkrar teygjuæfingar, í 2-5 mín. (fylgiskjal 9). Það fer eftir aldri og viðmóti nemenda 

hvernig gengur að teygja á vöðvahópunum en gott er að kynna teygjurnar inní tímunum 

til að þau auki skilning sinn á mikilvægi teygjuæfinga fyrir alla vöðvahópa líkamans.  

Þessi kennsluáætlun er sú eina sem höfundur hefur komist yfir og veit að er að 

virka. Nemendur eru hæst ánægðir, jákvæðir í tíma og að mæta í tíma, taka miklum 

framförum, eru ófeimnir við að dansa á sýningum og koma fram. Markviss kennsla er 

einstaklega mikilvæg og það að allir grunnskólar væru á sömu braut yrði bara kostur fyrir 

nemendur svo ekki sé talað um aukna hagkvæmni fyrir kennara. 

 

Hvers vegna kennsluáætlun: Við mat á kennsluáætlunum, er að mati Ingvars 

Sigurgeirssonar (1999:103), mikilvægt að spyrja sig nokkurra spurninga til að fá sem 

gleggsta mynd af þeirri kennsluáætlun sem verið er að nýta ef þessum spurningum er 

svarað játandi er kennsluáætlunin traust. Spurningarnar eru: 

1. Er líklegt að efnið veki áhuga? 

2. Á efnið erindi við nemendur? 

3. Er líklegt að nemendur geri sér grein fyrir þýðingu/gildi/markmiðum 

þessarar viðfangsefna? 

4. Eru nemendur virkjaðir til þátttöku? 

5. Er leitast við að vekja nemendur til umhugsunar? 

6. Fá ólíkir nemendur viðfangsefni við hæfi? 

7. Er samræmi milli markmiða og aðferða? 

Síðan fer endanlegt mat á kennsluáætluninni ekki fram fyrr en kennslu er lokið. 

 

 



 

 

 

Efni fyrir danskennara: Í fylgiskjali 4 er bent á nokkrar góðar bækur og VHS og 

DVD kennslu-leiðbeiningar sem er áhugavert að skoða og einnig til að dýpka kunnáttu 

kennara og opna nýja möguleika á dönsum í kennslu. Þó svo að kennsluáætlun sé 

mikilvæg þá er ekki þar með sagt að ekki megi bregða út af vananum og kenna nýja 

dansa s.s Salsa, Merengue og Lambada. Það er einnig farið vel í Ballroom og Latín 

dansana sem verið er að kenna í grunnskólunum og gott er fyrir hvern og einn kennara að 

ryfja upp annað slagið fleiri spor og dýpka skilning sinn á dönsunum. Einnig er hægt að 

virkja nemendur í þjóðdönsum og eru nokkrar góðar bækur þar til kennslu og 

leiðbeiningar varðandi sögu og uppruna á hverjum dansi fyrir sig.  

 

2.6. Námsmat í dansi 

Þegar námsmat er tekið í samkvæmisdönsum er hægt að framkvæma það á svo 

marga vegu. Það er hægt að setja nemendur í próf í lok hverrar annar þar sem þau mæta 

prúðbúin til að dansa sérstaklega fyrir danskennaran og þurfa þá að koma virðulega fram, 

hneigja sig fyrir hvort öðru og kunna þann dans sem tónlistin spilar (Logi Vígþórsson 

2004). 

,,Námsmat byggis á að safna markvissum upplýsingum um frammistöðu nemenda 

meðan á náminu sjálfu stendur” (Ingvar Sigurgeirsson 1999:86). Fram kemur í 

Aðalnámskrá grunnskóla, listgreinum að ,,kennurum ber að meta eftir markmiðum 

 Þáttöku, framfarir, tillitsemi 

 Skapandi færni 

 Tæknilega færni  

 Skynjun, greiningu, mat” (1999:101) 

 

Hægt er að hafa könnun inni í hverjum og einum bekk þar sem allir dansa í einu og 

kennari skráir hjá sér athugasemdir, ef einhverjar eru, og lætur einkunn gilda fyrir þann 

tíma, nemendur geta einnig fengið spurningarlista þar sem þeir taka eigið sjálfsmat 



(fylgiskjal 8). ,,Með skipulegum athugunum er átt við formlega skráningu á frammistöðu 

nemenda meðan á náminu stendur. Við þetta verk eru gjarnan notaðir gátlistar eða 

matslistar. Önnur aðferð er að halda dagbók um athuganirnar” (Ingvar Sigurgeirsson 

1999:88). Virkniathuganirnar er einnig gott að nota í tímum (fylgiskjal 6) og einungis 

væri hægt að skrifa niður athugasemdir til að spara tíma kennarans. 

Símat er hægt að hafa, þ.e. frammistaða í hverjum og einum tíma, það byrja þá allir 

með fullt hús eða 10 í einkunn og aðeins er hægt að lækka í einkunn ef nemendur standa 

sig ekki í tímum. Í Vallaskóla á Selfossi hefur verið notast við Borgskalan þar sem 

danskennararnir bjuggu til nýjan skala út frá danskennslunni til að geta nýtt í námsmatið 

hjá sér (fylgiskjal 7). Þetta námsmatsform hefur virkað einstaklega vel. Ekki hefur mikið 

verið notað sjálfsmat nemenda með viðhorfskönnunum en sú aðferða væri hægt að nýta 

sér til að breyta aðeins til (fylgiskjal 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


