
3.0. Aðferðir 

 

3.1. Þátttakendur 

Tveir mismunandi spruningarlistar voru lagðir fyrir. Þátttakendur voru þá í tveimur 

hópum, fyrri hópurinn voru allir skólastjórar í grunnskólum landsins og seinni hópurinn 

voru þeir danskennarar sem voru við störf í grunnskólunum. 

Þátttakendur voru á öllum aldri, konur sem karlar þó svo að konurnar væru í 

meirihluta sem danskennarar en karlar í meirihluta sem skólastjórar. 

Alls tóku þátt 94 skólastjórnendur og 21 danskennari og skiptust danskennararnir í 

7 karla og 14 konur. Fengnar voru ýmsar upplýsingar um fyrri störf og reynslu 

þátttakenda (danskennara) s.s. hversu lengi viðkomandi hefði kennt dans, áhugi, menntun 

o.fl. 

 

3.2. Rannsóknaraðferðin 

Megindleg rannsókn var framkvæmd við gerð þessarar ritgerðar þar sem notast var 

við gagnvirka spruningarlista sem sendir voru út á alla grunnskóla landsins, annar listinn 

var styttri og var hann sendur á skólastjórana, þar sem fengið var leyfi til að senda áfram 

stærri spurningarlista á danskennara skólanna.  

Fyrst var byrjað á því að fá leyfi hjá persónuvernd. Því næst var sendur stuttur 

spurningarlisti  á skólastjórana þar sem beðið var um leyfi til að senda spurningarlista á 

danskennara eða þeirra sem sjá um danskennslu í viðkomandi skóla. Úrtakshópurinn voru 

allt starfandi danskennararar í grunnskólum landsins. Lagðar voru 6 spurningar fyrir 

skólastjórana og 19 spurningar fyrir danskennarana. 21 danskennari svaraði 

spurningunum. Þegar unnið var úr sendum svörum var notast við Exel og SPSS. Unnið 

var út tölunum og búnar til töflur og myndir sem koma fram í niðurstöðukaflanum. 

 

 

 

 



 

3.3. Rannsóknin 

Þessi rannsókn er fyrsta sinnar tegundar hér á landi, þ.e.a.s. rannsókn á því hvernig 

námsmat og kennsluaðferðir danskennara í grunnskólum landsins er háttað. Dans er 

tiltölulega nýlega kominn inn í námsskár grunnskóla. Vegna einskærs áhuga höfundar á 

forvarnargildi danskennslunnar þá var þessi leið valin, þ.e. að senda gagnvirka 

spurningarlista á skólanna og kanna hvernig ástandið er út um allt land. 

Dansinn þjálfar upp fín- og grófhreyfingar sem er hluti af þróun hreyfiþroska barna. 

Einnig er hægt að þjálfa þessi atriði í gengnum leiki þar sem tónlist og hreyfing koma við 

sögu. ,,Börn, sem ekki fá markvissa hreyfingu, eru talin hafa minni félagslega hæfni því 

þau fara á mis við öll samskiptin sem verða í hreyfistundinni. Þar læra þau samvinnu, að 

taka tillit til annarra, styðja hvert annað og hjálpa þeim sem ekki geta. Talið er að góð 

sjálfsvitund sé einnig til staðar hjá börnum sem búa að góðri hreyfifærni” (Anna Kristín 

Sveinsdóttir og Helga Sigríður Eiríksdóttir 2005:21). ,,Hreyfing eflir einbeitingu, eykur 

matarlist og hefur jákvæð áhrif á sálarþroska barna. Þetta skilar sér svo allt í betri 

námsgetu hjá einstaklingum” (Þórólfur Þólindsson o.fl. 1994:103). 

Mikilvægt er að sem flest starfsfólk skólanna taki þátt í danssýningum og öðrum 

uppákomum. Góð fyrirmynd er mun betri en góð orð. 

 

3.4. Undirbúningur og framkvæmd rannsóknar minnar 

Undirbúingurinn var í raun ekki svo flókinn. Höfundur hefur starfað sem 

danskennari í nokkur ár og var með spurningarnar á reiðum höndum þegar kom að gerð 

spurningarlistanna. Eina vandamálið var að fækka spurningunum og gera listann meira 

hnitmiðaðan. Þegar hönnun listanna var lokið voru þeir sendir inn til skoðunar hjá 

leiðsögukennurum, Erlingi Jóhannssyni og Loga Vígþórssyni, til að fá þeirra álit. Þegar 

þeir höfðu lagt blessun sína yfir listana var komið að því að fá leyfi hjá persónuvernd til 

að leggja þá fyrir og var það fengið 15 febrúar 2007. 

Spurningarlistarnir vor síðan sendir út í mars 2007 á alla skólastjóra landsins og í 

lok mars og byrjun apríl á alla danskennara landsins. Sex stuttar spruningar voru sendar á 

skólastjórana (fygiskjal 1) og með því var beðið um leyfi til að senda lengri 



spurningarlista á danskennararna. Á seinni spurningarlistanum voru nítján spurningar og 

var meira spurt um smáatriði í sambandi við kennsluhætti danskennarana við skólana. 

Báðir spruningarlistarnir voru gagnvirkir og um leið og þátttakendur höfðu svarað 

spuringunum ýttu þeir á ,,senda” og svörin komu streymandi inn í tölvupósti til höfundar. 

Mjög góð svörun var úr báðum spurningarlistunum. 

 

3.5. Spurningarlistar 

Þegar búið var að fá leyfi hjá persónuvernd, sem sótt var um á veraldarvefnum, 

hófst vinna við að semja og senda spurningarlista. Spurningarlistarnir voru tveir, fyrri 

listinn var sendur á alla skólastjóra við grunnskóla landsins, sex spurningar (fylgiskjal 1) 

og með honum var einnig fengið leyfi til að senda annan spurningarlista sem var mun 

lengri, eða nítján spurningar, áfram á danskennarana í þeirra skóla (fylgiskjal 2). 

Spurningarlistarnir tveir og leyfið frá skólastjórunum var allt sent með rafrænum leiðum 

og spurningarnar voru gagnvirkar, þannig að auðvelt væri fyrir þátttakendur að taka þátt 

og það tæki einnig stuttan tíma. Mjög góð svörun var frá skólastjórnendum. 94 skólar 

svöruðu og 21 danskennari. Dágóðan tíma tók að útbúa gagnvirknina í spurningar-

listunum en það tókst að lokum mjög vel. 

 

3.6. Gildi og áreiðanleiki spurninglistanna 

Áreiðanleiki rannsóknarinnar er nokkuð mikil þar sem svo margir tóku þátt og þ.a.l. 

kæmi svipuð niðurstað út aftur ef þessi rannsókn væri framkvæmd aftur. 

Gildi rannsóknarinnar er mikið þar sem allt skólakerfið getur nýtt sér niðurstöður 

hennar enda fengu allir grunnskólar landsins það tækifæri að vera með í rannsókninni. 

Skólastigið sem tekið var fyrir í þetta sinn var grunnskólastigið. Nú er einnig farið að 

kenna áhugafólki dans á leikskólastigi, framhaldsskólastigi og háskólastigi en dansskólar 

landsins sjá um afreksfólkið í samkvæmisdönsum. 

 

 

 



 

3.7. Úrvinnsla gagna 

Þegar allar upplýsingar voru komnar í hús var unnið úr þeim í exel og síðan voru 

þær settari inn í tölvuforritið SPSS. Mjög hentugt var að nýta sé rafræna kerfið því að 

þátttakendur gátu tekið þátt hvenær og hvar sem er og enginn pappír né umslög og 

frímerki notuð heldur einungis setið við tölvuna, lesið yfir listann og svarað í leiðinni og í 

lok listanna var ýtt á einn takka til að senda.  

Svörin hlóðust upp og mjög einfalt var að setja þau inn í Exel skjal. Síðan tók við 

vinna í SPSS úr úrlausnunum. Mjög gaman var að sjá hversu margir skólar eru með 

kennslu í  samkvæmisdönsum en verst var þó að sjá hversu margir eru ekki með neina 

danskennslu hjá sér. 

Þegar spurningarlistarnir voru sendir út á skólastjórnendur þá létu svörin ekki á sér 

standa, þau streymdu inn. Aðeins þurfti að bíða eftir svörunum frá danskennurunum, út af 

páskafríinu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


