
Lokaorð 

Þegar lagt var upp í gerð þessarar rannsóknar hafði höfundur vissar skoðanir á því 

hvernig danskennslu væri háttað í danssölum grunnskólanna. Þar sem höfundur ályktaði í 

upphafi ritgerðar, að ekki væru allir grunnskólar með danskennslu í skólunum sínum, 

reyndist vera á rökum reyst. En það sem ekki var rétt var að fleiri menntaðir kennarar 

starfi við danskennslu en leiðbeinendur og er það mjög gott.  

Danskennsla er að mati höfundar eitt það mikilvægasta í skólastarfinu þar sem 

samkvæmisdansarnir, hreyfing og tjáning við tólist eru kennd og eru forvarnir fléttaðar 

þétt þar inn í. ,,Á fyrsu skólaárum læra börnin smám saman að öðlast stjórn á líkama 

sínum og mótast sem heilsteyptir einstaklingar. Því þarf að leggja ríka áherslu á að þau 

öðlist jákvætt viðhorf til hreyfingar og að sjálfsmynd þeirra eflist með þátttöku í leikjum 

og fjölbreyttri hreyfingu” (Aðalnámskrá grunnskóla, íþróttir- líkams- og heilsurækt 

1999:21). Dansinn getur aukið sjálfstraust og viðmót einstaklinga hvors til annars, aukið 

fín- og grófhreyfingar og stuðlað að jákvæðum samskiptum kynjanna. Mælir höfundur 

með því að skólastjórar grunnskólanna taki höndum saman og ráði kennara til starfa hjá 

sér sem sjái um samkvæmisdansa í sínum skóla og stuðli þannig að þessum 

forvarnaratriðum. 

Markmið í allri kennslu eru mikilvæg og eru það líka í danskennslunni. Allir 

grunnskólarnir á landinu ættu að hafa sömu markmið í kennslu sinni í dansi, sömu 

þrepamarkmið, áfangamarkmið og lokamarkmið. ,,Vönduð vinnubrögð kennarans skipta 

máli og því þarf meginumræðan að snúast um betri kennslu fyrir alla nemendur” 

(Ferguson o.fl. 2004:2). Með svörunum frá skólastjórnendurm fylgdu allmörg 

atvinnutilboð til höfundar og ályktar hann að töluvert sé reynt til að fá danskennara til 

starfa í grunnskólum um allt land, en betur má ef duga skal. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla, listgreinum, kemur fram að lágmarkstímafjöldi 

námskeiða í dansi skulu vera 8 klukkustundir á vetri (1999:100). Telur höfundur það allt 

of lítinn tíma og sé engan veginn fullnægjandi til að byggja upp góða getu í 

samkvæmisdönsum og sé einnig of lítið til að hægt sé að koma inn öllum þeim 

forvarnargildum sem fylgja því að læra að umgangast aðra manneskju með virðingu eins 

og dansinn kennir okkur.  



 

Þar sem samkvæmisdansar eru svo stór hluti af lífi höfundar fannst honum 

mikilvægt að kanna hvernig kennsluháttum er háttað í grunnskólum landsins. 

Rannskóknarspurningin var: 

 

,,Hvernig er námsmat og kennsluaðferðum danskennara í grunnskólum 

landsins háttað”. 

 

Niðurstöðurnar er hægt að nýta á öllum skólastigum þ.e. leikskóla, grunnskóla, 

framhaldsskóla og háskóla stigum. Með rannskókninni vildi höfundur varpa ljósi á 

þörfina fyrir samkvæmisdansa inni í grunnskólunum og benda á gildi hans sem 

samkvæmisleið þegar aldur færist yfir unga nemendur og einnig forvarnargildi hans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


