
5.0. Umræður 

5.1. Þátttakendur 

Eins og kom fram í sendum svörum frá skólastjórnendum er mikill áhugi fyrir 

danskennslu í grunnskólunum þrátt fyrir að margir hafi ekki kost á því að hafa 

danskennara við störf hjá sér vegna manneklu. Höfundur er þeirrar skoðunnar að ekkert 

sé því til fyrirstöðu að auka umsvif danskennslunar og allir nemendur í öllum bekkjum 

skólakerfisins ættu að fá danskennslu öll sýn grunnskólaár.  

Margir skólastjórar bentu á menntaða danskennara úr Reykjavík þar sem þeir koma 

einu sinni á ári til að kenna í skólunum þeirra. Oftar en ekki voru sömu danskennararnir 

nefndir og ályktar höfundur að þessir kennarar sem nefndir voru hafi nóg á sinni könnu 

þar sem þeir eru einnig við fulla danskennslu í dansskólum borgarinnar. Þetta sýnir það 

að fleiri danskennara vantar við störf í grunnskólunum.  

Áður en þessi rannsókn fór fram þá var höfundur viss um að danskennsla í 

grunnskólum landsmanna væri eins misjöfn, eins og skólarnir eru margir, og þá 

námsmatið einnig. Tilgáta eitt frá höfundi var sú að einungis væri kenndur dans 

samkvæmt stundartöflu á höfuðborgarsvæðinu og í nágrenni, og á Akureyri og nágrenni. 

Í minni skólum úti á landi væri einungis kennt í áföngum þar sem danskennsla sé aðeins í 

nokkrar vikur á hverju skólaári eða að danskennslunni sé algerlega sleppt vegna skorts á 

kennurum. ,,Dansinn er mikilvægur í þroskaferli séhvers einstaklings svo að hann fái 

notið sín í samfélagi manna. Dansinn má tengja öðrum námsgreinum grunnskóla á 

margvíslegan hátt”(Aðalnámskrá grunnskóla, listgreinar 2007:46). Kom síðan í ljós að 

tilgátan átti við rök að styðjast og þess vegna er mikilvægt að danskennurum fjöldi um 

allt land. 

Ályktar höfundur að setið sé um hvern og einn danskennara og þeir oftar en ekki að 

kenna í fleiri en einum grunnskóla. Getur það bæði verið kostur og ókostur. Kosturinn er 

samræmi á milli skóla og nemendur standa jafnir að vígi, en ókosturinn að nemendur fá 

þá minni danskennslu í hverjum og einum skólanum.  

Samkvæmt Heiðari Ástvaldssyni (2003) danskennara hefur staðið til um nokkurra 

ára skeið að Kennaraháskóli Íslands komi á fót danskennarabraut eða kjörsviði þar sem 



hinn almenni grunnskólakennari getur sérhæft sig í danskennslu barna í grunnskólum. 

Myndi það eflaust auka kennslu víða um allt land og þ.a.l. auka forvarnarstarf 

danskennslunnar. ,,Innan markmiða félagsþroska, tilfinningaþroska og siðgæðisþroska 

skal stefnt að því að efla nemandann sem félagsveru, kenna honum að taka tillit til 

annarra og vera sveigjanlegur í samskiptum” (Aðalnámskrá grunnskóla, íþróttir – líkams 

– og heilsurækt 2007:11). 

Þrátt fyrir mun færri svör frá danskennurunum kom það höfundi skemmtilega á 

óvart hversu margir menntaðir danskennarar eru við störf í grunnskólunum (tafla 1) en 

höfundur gerði ráð fyrir í upphafi. Einnig kom það á óvart hversu margir karl 

danskennarar eru við störf í grunnskólunum. Það var eitt sem gleymdist í 

spurningarlistanum sem sendur var á danskennarana og það var að spyrja um 

kennsluaðstöðu þeirra, þ.e. hvort þeir hefðu til afnota danssal, íþróttasal eða einungis eina 

stofu í skólahúsnæðinu. Væri vert að skoða það nánar í annari rannsókn.  

 

5.2. Námsmat og kennsluáætlun 

Höfundur telur að allir þeir sem svöruðu spurningarlistunum hafi mikinn áhuga á 

því sem þeir eru að kenna í dansi og stutti tíminn, þ.e. danskennsla í námskeiðsformi s.s. 

10 vikur, sé ástæða þess að ekki sé námsmat í nokkrum skólanna. Einnig gerir höfundur 

ráð fyrir að danssýningarnar væru meira notaðar sem námsmat en raunin varð. Prófin 

voru hinns vegar mun meira notuð en höfundur gerði ráð fyrir í upphafi eins og sést á 

mynd 2. ,,Námsmat byggist bæði á gögnum um vinnuferlið, tilraunum og undirbúningi 

nemandans og á fullunnu frágengnu verki”(Aðalnámskrá grunnskóla, listgeinar 2007:10). 

Þegar niðurstöður eru skoðaðar um námsmatið kemur í ljós að flestir eru að kenna 

það sama og er það mjög gott að mati höfundar. Þegar skoðuð er mynd 1 þá kemur það á 

óvart hversu margir nemendur í öllum árgöngum skólanna eru að fá danskennslu og er 

það eitthvað sem höfundur hafði ekki gert ráð fyrir í upphafi.  

Önnur tilgátan höfundar var sú að kennsluáætlanir skólanna séu af skornum 

skammti, þ.e. að ekki sé nein heildstæð kennsluáætlun fyrir landið allt, heldur sé hver og 

einn danskennari að kenna það sem honum hentar hverju sinni. Það sem kom hinnsvegar 



í ljós, þvert á tilgátuna, var að töluvert er um að kennsluáætlanirnar séu til staðar í 

grunnskólunum. Er það mikill kostur og í samræmi við Aðalnámskrá. 

Miðað við svörunina þá lítur út fyrir að kvendanskennararnir séu mun virkari í 

námsmatinu og hafa fjölbreyttari aðferðir en karl danskennararnir. Það var enginn sem 

nefndi sjálfsmatskönnun í svörunum hjá sér en það gæti verið góð tilbreyting fyrir 

nemendur að fá að meta eignin getu og hæfileika (sjá fylgiskjal 8). ,,Í lokamati skal, hvort 

sem um er að ræða einkunnir í tölustöfum eða umsagnir, taka tillit til eftirarandi þátta: 

framfara, frumkvæðis og vinnulags” (Aðalnámskrá grunnskóla, listgreinar 2007:11).  

Þegar höfundur hefur rætt við grunnskólakennara (Sigurborg Kjartansdóttir 

2006)(Jóhanna Einarsdóttir 2007) eru þeir yfir höfuð mjög sáttir við að danskennslan sé 

komin inn í námskrá og sérstaklega ánægðir með það ef danskennslan er á stundartöflu í 

þeirra skóla. Þar sem höfundi er dans einstaklega hugleikinn þá eru mikið af tillögum í 

fylgiskjölum um margskonar námsmat. 

Eins og kom í ljós voru ekki margar kennsluáætlanir til staðar þegar dankennararnir 

komu til starfa í grunnskólunum. Flestir þátttakenda hafa útbúið sína eigin kennsluáætlun, 

ef hún var ekki til staðar, og er það allt gott og gilt nema að hver og einn er að vinna í 

sínu horni og ekki eru samræmingar á milli skólanna. Einn af danskennurunum kom inn á 

að D.S.Í. (Dansíþróttasamband Íslands) væri að vinna að sameiginlegri 

danskennsluáætlun en ekki nefndi kennarinn hvort þessi áætlun væri fyrir danskennara 

grunnskólanna eða hvort þessi áætlun sé fyrir dansskólana sjálfa.  

Það kom höfundi verulega á óvart að ekki vildu allir hafa heildstæða kennsluáætlun 

því að mati hans eiga allir rétt á sömu tækifærum og með heildstæðri kennsluáætlun er 

hægt að koma í veg fyrir mismunun, hvort sem nemendur búa á stór Reykjavíkur svæðinu 

eða ekki. Tillögur um heildstæða kennsluáætlun er að finna í fylgiskjölum. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.3. Danskennarinn 

Þriðja tilgátan var sú að hlutfall kynjana væri misskipt og að kvenfólkið væri í 

meirihluta, þar sem ekki væru margir karldanskennarar á landinu, en þeir karlkyns 

kennarar sem kenna dans eru flestir við störf í dansskólunum sjálfum. Ástæðan gæti verið 

sú að þar sem leiðbeinendur væru fleiri en menntaðir danskennarar og lág laun eru í boði 

fyrir starf leiðbeinenda þá sæktu karlmenn síður í starfið. Þessi tilgáta stóðst að hluta til 

þar sem hlutfall kvenkennanan var hærra. Á hinn boginn stóðst hún engan vegin með 

tilliti til leiðbeinenda í starfi því stór meirihluti danskennaranna voru menntaðir 

danskennarar. 

Ekki eru allir nemendur sem hafa jafn mikinn áhuga á dansi en með því að getað 

virkjað lang flesta nemendur að þá ályktar höfundur að þeir danskennarar sem eru við 

störf í grunnskólum sýni að þeim er annt um það sem þeir eru að gera, því það er ekki 

alltaf ,,dans á rósum” þegar kemur að fjölmenningar umhverfi og mikilli getublöndun 

inni í bekkjunum.  

Tilgáta fjögur var sú að flestir danskennarar myndu telja að danskennsla hefði 

ákveðið forvarnargildi fyrir nemendur grunnskólanna. Höfundur er þeirrar skoðunar að 

því fyrr sem byrjað er að kenna samkvæmisdansa í grunnskólum landsins því betra vegna 

þeirra forvarna sem liggja í kennslu á samkvæmisdönsum. Hægt er á svo auðveldan hátt 

að koma í veg fyrir einelti ásamt því að auka sjálfstraust og þar með sporna við áfengis 

og vímuefnanotkun þegar nemendur eldast þ.e. að segja ef danskennari heldur rétt á 

spöðunum og hefur vökul augu með því sem gerist inni í tímum hjá honum. Í lífi barna 

eru æskuárin mikilvægust og þess vegna getur einelti haft varanlegan skaða í för með sér 

á persónuleika og sjálfsmynd þeirra sem verða fyrir því. Börn sem hafa þurft að þola 

einelti í langan tíma, jafnvel í mörg ár, eiga mörg hver mjög erfitt á fullorðinsárum 

(Umboðsmaður barna 1999:10). Telur höfundur að danskennslan geti spornað við einelti 

og aukið samkennd nemenda og þ.a.l. ætti dans að vera kenndur á öllum skólastigum, þ.e. 

í leikskólum, grunnskólum, framhaldsskólum og háskólum til að halda 

forvarnargildunum við lýði. 



Fjórða tilgátan stóðst þar sem flestir danskennararnir höfðu ákveðnar skoðanir um 

danskennsluna sjálfa. Þeir voru allir sammála um það mikla forvarnarstarf sem fylgir 

dansinum (sjá það sem dankennararnir vildu koma á framfæri) og þá sérstaklega til að 

sporna við vímuefnaneyslu eins og áfengi þegar nemendur eldast og þurfa að byggja upp 

kjark til að bjóða hinu kyninu upp í dans. Einnig voru þeir sammála um að dansinn byggi 

upp sjálfstraustið og kenni nemendunum vissan aga sem er mikilvægur í samskiptum 

kynjanna. Þ.a.l. er mikilvægt að danskennslan komi sem fyrst inn í alla grunnskólana til 

að öll börn á Íslandi fá sömu forvarnargildin. 

Þegar tekið er tillit til kennslustunda danskennaranna þá dregur höfundur þá ályktun 

að kennslustundir á viku (mynd 3) sé í hlutfalli við starfshlutfall þeirra, þ.e. að þeir sem 

eru lausráðnir kenni mun færri stundir en þeir sem eru fastráðnir.  

 

5.4. Kennslutæki 

Kennsluhættir kennara voru með því móti að flestir notuðu fleiri en eina aðferð við 

að kenna dansinn (mynd 4), en það sem kom höfundi mest á óvart var hversu mikið 

prófin eru notuð þar sem danskennslan er tiltölulega nýtilkomin inn í námskránna. Þetta 

sýni það að dans er hægt að kenna og læra á margvíslegan hátt og eins og kemur fram í 

fjölgreindarkenningu Gardners þá er mikilvægt að ná til sem flestra með því að nota fleira 

en eitt greindarsvið (Ingvar Sigurgeirsson. 1999:27).  

Mikilvægt er fyrir hvern þann sem kennir samkvæmisdansa að eiga góða tónlist til 

að spila undir dansi. Sú tónlist sem danskennararnir hafa til umráða og nota í kennslu 

sinni er mest öll úr einkasafni, vegna þess að tónlist til kennslu í samkvæmisdönsum er 

mjög sérhæfð og ekki er auðvelt að kaupa hana út úr búð eins og hverja aðrar tónlist 

heldur gengur hún frekar milli manna og er úr einkasafni hvers og eins. Danskennararnir 

sjá því yfirleitt sjálfir um innkaupin á tónlistinni en skólinn borgar fyrir hana. 

Þegar hugsað er um dansaðstöðu hvers skóla þá telur höfundur það mjög ólíklegt að 

skólarnir hafi til umráða sérstaka aðstöðu, þ.e.a.s. sérstakan danssal það sem gólfið er 

parketlagt, tónlistargræjurnar uppsettar með ,,surond system”, með þráðlaust hátalara 

kerfi þar sem kennari talar í ,,micraphone”. Mikilvægt er fyrir alla kennara sem kenna í 

stóru rými að passa upp á röddina sína því hún er aðalkennslutækið sem þeir hafa. Þ.a.l. 



er mikilvægt að allir hugi að auknum þægindum s.s. ,,microphone” og góðum hátölurum. 

Þar sem það fórst fyrir hjá höfundi var að setja spurningu inn á spurningarlista 

danskennarana liggur ekki nein niðurstaða fyrir í sambandi við aðstöðu kennaranna. 

Í samkvæmisdönsum er hægt að læra mörg hugndruð dansaðferðir við jafn 

fjölbreytta tónlist. ,,Dans og líkamstjáning hefur fylgt mannkyni frá örófi alda. Börnum er 

eðlilegt að tjá sig með líkamanum þar sem þau hafa ekki öðlast þroska þeirra fullorðnu” 

”(Aðalnámskrá grunnskóla, íþróttir- líkams- og heilsurækt 1999:15). En það sem 

danskennsla grunnskólanna á mest megnis sameiginlegt er að allir eru að kenna sömu 

grunn dansana. Það vakti athygli höfundar að einn íþróttakennarinn dó ekki ráðalaus þrátt 

fyrir manneklu í skólanum hans heldur kenndi það sem hann kunni en það voru gömlu 

dansarnir. Þetta er spor í rétta átt og eru nemendur í þeim skóla heppnir að fá einhverja 

danskennslu þrátt fyrir að lítil sé. Aðrir skólar ættu að taka sér þetta til fyrirmyndar, þ.e. 

að nýta þá starfskrafta sem eru innanbúða, því allir íþróttafræðingar hafa einhvern grunn í 

samkvæmisdönsum og ættu að geta ryfjað það upp og kennt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


