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Danskennsla á sér langa sögu hér á íslandi, og hefur dans verið 
hluti af menningarlífi landsmanna í rétt rúma öld. Markmiðið 
með þessari skýrslu var að varpa ljósi á mikilvægi listdanskennslu 
í menningarlegu, félagslegu og lýðheilsufræðilegu samhengi. 
Með þessari skýrslu voru einnig í fyrsta skipti teknar saman 
heildartölur fyrir fjölda iðkenda í listdansi á Íslandi. 
Það má segja að fyrirkomulag danskennslu sé þríþætt. Í 
grunnskóla á sér stað dansmennt/danslæsi í samræmi við 
markmið í námskrá. Í listdansskóla er lögð stund á atvinnuþjálfun 
eða undirbúning til slíkrar menntunar. Í dansstúdíói er áherslan 
lögð á dans til heilsubótar og á félagslegum forsendum, slík 
starfsemi er oftast einkarekin. 
Hingað til hefur opinbert fjármagn til listdanskennslu ein
göngu komið frá ríkinu. Ekki er til sérstök reglugerð varðandi 
fjárhagslegan stuðning við listdansnám á framhaldsskólastigi 
en fjármagn til þeirra er veitt á grundvelli nemendaígilda sem 
hafa verið ákvörðuð fyrir hvern skóla. Sveitafélögin styðja ekki 
ennþá við bakið á dansskólum á grunnstigi líkt og þau gera 
fyrir t.d. tónlistarmenntun. Eins og núverandi fyrirkomulag er, 
standa listdansskólarnir frammi fyrir því að mæta eftirspurn 
almennings eftir góðu dansnámi og viðhalda gæðum á kennslu 
og námsmati miðað við kröfur í aðalnámskrá og viðeigandi 
samninga sem áður hefur verið fjallað um, en hljóta til þess 
takmarkað fjármagn.
Listdansinn bætir andlega og líkamlega heilsu og styrkir 
sjálfsmynd einstaklinga óháð formi og framsetningu. 
Listdansinn þjálfar líkamlega hreysti íþróttanna og 
sköpunareðli listanna og sameinar þannig helstu kosti beggja 
heima. Dansinn fjölgar tjáningarmöguleikum, eflir félagslega 
færni og þjálfar gagnrýna hugsun og hefur þannig ótvírætt 
forvarnargildi. Lýðheilsustöð hefur framkvæmt kannanir og 
rannsóknir um árabil og meðal annars hefur verið sýnt fram á 
að líkamleg þjálfun hefur veruleg forvarnargildi. Í lýðheilsulegu 
samhengi er oft litið fram hjá dansi í opinberri umræðu vegna 
þess að dans er flokkuð sem listgrein, ekki íþrótt. Það má leiða 

að því líkum að danskennsla geti haft jákvæð áhrif á heilsu 
einstaklinga og félagsfærni. 

Fjöldi iðkenda hefur vaxið síðustu árin á öllum skólastigum. Það 
eru ánægjulegar fréttir fyrir listdansinn að áhugi og þátttaka 
hefur aukist, ekki síst á erfiðum samdráttartímum. Málefni 
listdanskennslu eru hins vegar óleyst hvað varðar fjármögnun 
og heildstæðari uppbyggingu vantar til framtíðar, bæði fyrir 
áhuga og atvinnudansara. Hér má sjá stutta samantekt á um
fangi listdanskennslu:

• Á Íslandi eru starfandi 7 listdansskólar á höfuðborgarsvæðinu 
og 4 til viðbótar á Suðurnesjum, Akureyri og Ísafirði. Til 
viðbótar eru fjölmörg studio og dansnámskeið starfrækt 
víðsvegar um landið. 

• Rúmlega þrjú þúsund einstaklingar stunda listdansnám 
á Íslandi, nær allt stúlkur, auk þess sem rúmlega 1500 
einstaklingar stunda listdans í námskeiðaformi. Iðkendum 
hefur fjölgað síðan 2005 og er vöxturinn mestur á 
landsbyggðinni. 

• Dans er kenndur í nær 80% grunnskólum Reykjavíkur en í 
langflestum tilvikum er um að ræða samkvæmisdans

• Fjöldi dansnemenda á háskólastigi hefur nær tvöfaldast á 
fimm árum en örfáir dansarar hafa lokið listkennaramenntun 
á háskólastigi. 

Til að fjárfestingar í listdansnámi skili sér kallar það á bætt 
starfs umhverfi atvinnudansara í framtíðinni, sem og traustari 
grunn á fyrri skólastigum. Stefnumörkun í listdansi hefur þegar 
verið gerð af hálfu Félags íslenskra listdansara, ljóst er að aukið 
samráð við ríki og sveitafélög er nauðsynlegt til að fylgja eftir 
þessum vexti listgreinarinnar og finna viðeigandi lausnir á 
málefnum dansins. 
 

Ágrip
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Inngangur
Þann 1. desember 2010 voru kynntar fyrstu niðurstöður 
rannsóknar í hagrænum áhrifum skapandi atvinnugreina. 
Þar kemur fram að heildarvelta þessa atvinnuvegs sé um 190 
milljarðar á árs grundvelli og því má álykta sem svo að skapandi 
atvinnuvegir séu ein helsta burðarstoð okkar samfélags. Þáttur 
listdansins í rannsókninni var hinsvegar óverulegur. Sem dæmi 
má nefna að listdanskennsla var ekki mæld í rannsókninni þar 
sem hún er undanþegin virðisaukaskatti. 
Markmiðið með þessari skýrslu var að draga þennan þátt í 
menntun okkar landsmanna fram og varpa ljósi á mikilvægi 
hennar í félagslegu og lýðheilsufræðilegu samhengi. Með 
þessari skýrslu eru einnig í fyrsta skipti teknar saman 
heildartölur fyrir fjölda iðkenda í listdansi á Íslandi. Ýmsar 
aðrar upplýsingar eru einnig dregnar fram, með það fyrir 
augum að þessi skýrsla greiði fyrir upplýstri ákvarðanatöku 
um málefni listdansins á Íslandi. Upplýsingar voru fengnar frá 
listdansskólum, dansstúdíóum, ýmsum opinberum stofnunum, 
fagfélögum sem og fyrri rannsóknum. Þó er ekki um að ræða 
fullkomið yfirlit því sums staðar eru nákvæmar tölur ekki til. 
Þetta yfirlit gefur þó vísbendingu um stöðu og umfang listdans 
á Íslandi.
Tölulegra gagna var óskað frá eftirfarandi listdansskólum: 
Ballettskóla Eddu Scheving, Ballettskóla Guðbjargar Björgvins, 
Ballettskóla Sigríðar Ármann , BRYN Ballett Akademíunni, 
Danskompaní, Danslistarskóla JSB, Klassíska listdansskólanum, 
Listaskóla Rögnvaldar, Listdansskóla Íslands, Listdansskóla 
Hafnarfjarðar og Point Dansstúdíó. Svör bárust frá öllum 
skólum. 
Einnig voru fengin ýmis gögn og upplýsingar frá Dansskóla 
Brynju Péturs, Dansstúdíó Sigrúnar Birnu Blomsterberg, 
Kramhúsinu, Dance Center Reykjavík, Dance Stúdíó World 
Class, Dansstúdíó Emelíu, Dansskóla Birnu Björnsdóttur 
og Menntasviði Reykjavíkurborgar. Listaháskóli Íslands, 
Menntavísindasvið Háskóla Íslands og Lánasjóður Íslenskra 
Námsmanna veittu upplýsingar um háskólanám í listdansi og 
listdanskennslu. 
Þessi skýrsla er unnin af Katrínu Gunnarsdóttur dansara og 
heilsuhagfræðinema undir leiðsögn Karenar Maríu Jónsdóttur, 
fyrrverandi fagstjóra dansbrautar Listaháskóla Íslands. Við 
viljum þakka forsvarsmönnum og skólastjórnendum þeirra 
dansskóla og dansstúdíóa sem tóku þátt kærlega fyrir 
samvinnu og aðstoð við öflun upplýsinga. Ennfremur þökkum 
við Ingibjörgu Björnsdóttur dansfræðingi og Guðmundi 
Helgasyni formanni Félags Íslenskra Listdansara og öllum þeim 
sem aðstoðuðu við gagnaöflun og upplýsingagjöf.

Reykjavík, 23. September 2011, 

Katrín Gunnarsdóttir    
Karen María Jónsdóttir

 

I would believe only in a God that 
knows how to dance. 
- Friedrich Nietzsche
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Staða 
listdansins
Danskennsla á sér langa sögu hér á Íslandi, og hefur dans 
verið hluti af menningarlífi landsmanna í rétt rúma öld, enda 
hefur hér verið unnið öflugt starf í dansmenntun barna m.a. í 
einkareknum listdansskólum, skólum sem margir hafa haldið 
uppi samfelldu starfi áratugum saman. Áhugi á dansi og 
danskennslu hefur vaxið mikið síðastliðin ár og er í hröðum 
vexti. Danskennsla er einnig mikilvægt félags og mótunarafl 
barna og unglinga og vegna meiri eftirspurnar eftir dansnámi 
hefur einkareknum dansskólum og dansnámskeiðum fjölgað 
verulega. Þrátt fyrir að fimm ár séu liðin frá því að aðalnámskrá 
var gefin út til þess að gera fleiri skólum kleift að byggja 
upp starf sitt þá hljóta þeir takmarkað fjármagn til reksturs. 
Dansgreinin hefur menningarlegt gildi, en auk þess hefur 
dansinn þá sérstöðu að sameina kosti lista og íþrótta og því 
má einnig rökstyðja að dans beri með sér lýðheilsuávinning 
og forvarnargildi. Hér á eftir verður fyrst gerð grein fyrir 
sögu listdansskóla á Íslandi og því næst fjallað um núverandi 
fyrirkomulag og fjármögnun danskennslu. Í framhaldi koma 
kaflar um menningarlegt gildi og lýðheilsufræðilegan ávinning 
dansins. 

Saga listdansskóla á Íslandi 
Vitað er til að dans hafi verið kenndur í Reykjavík síðan 1910 
þegar þær Stefanía Guðmundsdóttir og Guðrún Indriðadóttir 
hófu danskennslu, en áður hafði danskur gestakennari komið 
til landsins að kenna á vegum Kristjáns danakonungs. Ásta 
Norðmann stofnaði hér dansskóla árið 1922 en árið 1929 stofnaði 
hún síðan fyrsta listdansskólann á Íslandi. Fleiri konur bættust í 
hópinn á næstu árum og áratugum, bæði erlendir kennarar og 
íslenskir. Í þeim hópi voru Rigmor Hansen, Ellý Þorláksson, Sif 
Þórz og Sigríður Ármann, en þær kenndu allar listdans á Íslandi 
á fyrri hluta 20. aldar og margar ráku sína eigin skóla. Ásamt 
Ástu Norðmannn stofnuðu þær svo Félag íslenskra listdansara 
(FÍLD), þann 27. mars 1947, en Ásta var fyrsti formaður félagsins. 
Til þess að þrýsta á stofnun listdansskóla við Þjóðleikhúsið (sem 
þá lá fyrir að væri að fara að opna) lögðu allar konurnar nema 
ein skóla sína niður og stofnuðu sameiginlegan Listdansskóla 
FÍLD árið 1948. Voru 350 nemendur skráðir strax fyrsta árið.
Árið 1952 var Listdansskóli Þjóðleikhússins stofnaður. Daninn 
Erik Bisted var ráðinn ballettmeistari Þjóðleikhússins og fylgdi 
það starfinu að annast kennslu í skólanum. Þegar Íslenski 
dansflokkurinn var stofnaður árið 1973 tók listdansstjóri hans, 
Alan Carter, við umsjón með skólanum. Það fyrirkomulag hélst 
þar til árið 1977 að Ingibjörg Björnsdóttir var ráðin fyrsti íslenski 
skólastjóri Listdansskóla Þjóðleikhússins, sem síðan varð 
sjálfstæð opinber stofnun, Listdansskóli Íslands, árið 1991. 
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Auk Listdansskóla Íslands hafa fjölmargir listdansskólar verið 
stofnaðir og reknir um árabil. Á árunum 19501970 voru fimm 
aðrir ballettskólar reknir á höfuðborgarsvæðinu og eru skólar 
þeirra Sigríðar Ármann og Eddu Scheving enn starfandi í dag. 
Jazzballettskóli Báru Magnúsdóttur var stofnaður árið 1967 og 
Ballettskóli Guðbjargar Björgvins árið 1982, árið 1993 bættist 
við Klassíski Listdansskólinn og Listdansskóli Hafnarfjarðar 
var stofnaður árið 1994. Árið 2001 hófst listdansskennsla á 
Ísafirði. Síðustu árin hafa síðan þrír nýir skólar litið dagsins 
ljós, Danskompany og BRYN Ballett Akademían á Suðurnesjum 
og Point Dansstúdíó á Akureyri. Í dag starfa sjö listdansskólar 
á höfuðborgarsvæðinu, auk fjögurra skóla á Suðurnesjum, 
Akureyri og Ísafirði.
Árið 1988 var stofnsett listdansbraut við Fjölbrautaskólann í 
Ármúla í samstarfi við Listdansskóla Þjóðleikhússins. Árið 1997 
var svo komið á stofn framhaldsskólastigi í nútímadansi og 
klassískum listdansi hjá Listdansskóla Íslands í samvinnu við 
framhaldsskólana á höfuðborgarsvæðinu. Við stofnun þessa 
tveggja sértæku námsleiða var litið til sambærilegra skóla á 
norðurlöndunum og þá sérstaklega sænska ballettskólans. Þegar 
námskrá fyrir framhaldsskólastigið var gefin út af Mennta og 
menningarmálaráðuneytinu var litið til Listdansskóla Íslands 
í því samhengi. Árið 2006 hófu Listdansskóli Íslands, Klassíski 
listdansskólinn og Danslistarskóli JSB kennslu eftir námskrá og 
vorið 2011 bættist Bryn Ballett Akademían í Reykjanesbæ við 
svo alls bjóða fjórir skólar upp á listdansbraut á framhaldsstigi. 
Listdansinn var frá upphafi hluti af umræðunni um stofnun 
listaháskóla á Íslandi en þegar Listaháskólinn var settur í fyrsta 
skiptið þann 10. september 1999 var dansinn samt sem áður 
ekki þar á meðal. Brýn nauðsyn þótti þó að dansinn sæti við 
sama borð og aðrir í samfélagi listanna og fengi sinn sess 
innan veggja skólans. Fyrirséð var að þesskonar dansdeild yrði 
lyftistöng fyrir danslífið í landinu þar sem menntun dansara 
myndi færast hingað til lands, en landflóttinn hafði verið mikill, 
dansarar fóru erlendis í nám og snéru margir ekki til baka.
Umræðan um tilhögun námsins tók breytingum eftir 
því sem Listaháskóli Íslands þróaðist og listdansbraut 
framhaldsskólanna styrktist. Vorið 2005 var svo tekin ákvörðum 
um stofnun eins árs diplómanáms í dansi innan leiklistardeildar 
skólans. Jákvæð reynsla af diplómanáminu leiddi svo til 
stofnunar 3ja ára B.A. náms í samtímadansi og hófst kennsla 
samkvæmt nýrri kennsluskrá haustið 2007 og útskrifaðist fyrsti 
árgangurinn samkæmt nýju kennslufyrirkomulagi vorið 2009. 
Tilkoma dansnáms á háskólastigi skapaði einnig forsendur 
fyrir stofnun kennaranáms í greininni. Árið 2009 var opnað 
fyrir umsóknir dansara í meistaranám fyrir listdanskennara í 

Listaháskóla Íslands. Önnur þróun innan háskólanna er tilkoma 
nýs kjörsviðs innan Kennaraháskóla Íslands (KHÍ) sem mennta 
á dansmenntakennara fyrir grunnskólana en kennsla hófst 
samkvæmt kennsluskrá haustið 2008. Þróun þessa náms 
innan KHÍ varð möguleg uppúr 1999 en þá hlaut listdansinn í 
fyrsta skipti sinn sess innan aðalnámskrár grunnskóla þar sem 
hann var skilgreindur sem ein af fimm listgreinum á listasviði 
(Aðalnámskrá framhaldsskólalistir 1999). 

Fyrirkomulag listdanskennslu
Á Íslandi eru það einkum þrjár tegundir skóla sem sinna 
danskennslu barna á grunnskólaaldri. Það eru í fyrsta lagi 
grunnskólar sem starfa samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla 
útgefinni af Menntamálaráðuneytinu. Í öðru lagi hefðbundnir 
listdansskólar sem hafa samfellu í skólastarfi sínu, sumir hverjir 
sem starfa samkvæmt námskrá listdansskóla. Í þriðja lagi eru 
einkarekin dansstúdíó sem starfa samkvæmt eigin námskrám, 
þau eru ýmist innan líkamsræktar/breiðari starfsemi eða á 
eigin vegum. 
Danskennsla í grunnskóla er bundin viðmiðunarstundaskrá og í 
þeim ramma er tímamagn til listgreinanna fimm (tónmenntar, 
myndmenntar, textílmenntar, dans og leiklistar) að meðaltali 
160 mínútur á árgang á viku frá 17. bekk eða í hefðbundnum 
kennslustundum talið fjórar stundir á viku (Aðalnámskrá 
grunnskóla, almennur hluti 2011). Af þessu sést að listgreinarnar 
fimm þurfa að skipta þessum fjórum stundum eða taka 
hvor aðra í fóstur og ræður þar oft annars vegar áhersla í 
skólanámskrá viðkomandi skóla og hins vegar sá mannauður 
sem í skólanum er. Í hefðbundnum grunnskóla er kennsla í 
dansi og líkamstjáningu í höndum almennra bekkjarkennara 
og/eða danskennara eða viðurkenndra leiðbeinanda. Kennslan 
er skipulögð í samræmi við lokamarkmið grunnskóla í dansi. 
Námið á að meðal annars að þjálfa nemendur til skapandi 
líkamstjáningar og frumkvæðis, þroska ímyndunaraflið, stuðla 
að öryggiskennd og tillitsemi innan hópsins, stuðla að færni í 
samhæfingu hreyfinga og tónlistar og efla menningarlæsi og 
skilning (Aðalnámskrá grunnskóla listgreinar 2007). Í nýlegri 
skýrslu um listgreinakennslu í grunnskólum Reykjavíkur (2009) 
kemur fram að hátt í 80% grunnskóla í Reykjavík kenni dans, en 
í yfirgnæfandi meirihluta er um að ræða samkvæmisdans, en 
hann telst ekki sem skapandi grein eins og listdansinn. 
Viðmið fyrir skilgreiningu á listdansskóla hafa ekki verið gefin 
formlega út en ef skoðuð eru viðmið miðað við skilgreiningu 
á tónlistarskóla (skv. fyrstu grein laga nr.75/1985) má sjá 
að listdansskólar uppfylla að minnsta kosti fjögur af fimm 

Hugtök
Listdanskennsla/-skóli: Skóli sem kennir 
ballett, nútímadans, jassdans sem 
vanalega er sýndur á sviði.
Listdanskennari: Kennari við 
listdansskóla
Dansnám/dansmennt: Danskennsla sem 
fer fram í grunnskóla eða dansstúdíó
Dansstúdíó: Skóli sem kennir dans sem 
tómstund eða íþrótt fyrst og fremst. 
Samkvæmisdans: Tegund af dansi sem 
er flokkaður sem íþróttagrein samkvæmt 
íþrótta og ólympíusambandi Íslands (ÍSÍ) 
og honum því ekki gerð skil hér. 
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skilyrðum, þ.e. þeir hafa a.m.k. einn fastan kennara auk 
stundakennara, þeir starfa minnst 7 mánuði á ári og ljúka 
með prófum og/eða opinberum nemendasýningum, þeir 
kenna samkvæmt námskrá eða viðurkenndri námslýsingu 
og nemendur fá kennslu í aðalnámsgrein (þ.e. ballett) og 
aukanámsgreinum (djassdans, listdanssaga, spuni o.fl.). Þeir 
skólar sem hafa fengið viðurkenningu ráðuneytisins uppfylla 
síðan öll fimm skilyrðin sem hér fylgja á eftir: 

1. gr. Með tónlistarskóla er í lögum þessum átt við skóla 
sem fullnægir eftirtöldum skilyrðum:

1. hefur a.m.k. einn fastan kennara auk stundakennara
2. starfar minnst sjö mánuði á ári og lýkur með prófum og 

opinberum nemendatónleikum, 
3. kennir samkvæmt námsskrá útgefinni af 

menntamálaráðuneyti eða námslýsingu sem hlotið 
hefur staðfestingu ráðuneytisins ef námsskrá skortir. 
Hverjum nemanda skal veitt kennsla í aðalnámsgrein eina 
stund á viku. Auk þess séu a.m.k. tvær aukanámsgreinar 
kenndar í hóptímum (tónfræði, tónheyrn, tónlistarsaga 
og samleikur);

4. hefur a.m.k. 30 nemendur sem stunda nám til 
viðurkenndrar prófraunar;

5. hefur hlotið sérstakt samþykki menntamálaráðuneytis 
og jafnframt samþykki viðkomandi sveitarstjórnar ef 
skóli er rekinn af þriðja aðila.

-Úr lögum um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla 
nr.75/1985

Í listdansskólum skiptist námið oftast í þrjú stig: forskóla, 
grunnstig og framhaldsstig. Listdanskennsla í forskóla um 12 
kennslustundir í viku, oftast er um að ræða tíma byggðan á 
ballettæfingum og skapandi leikjum. 
Kennsla á grunnstigi er oft á bilinu 35 kennslustundir á 
viku, í ballet og oft nútímadansi og/eða djassdansi. Fimm 
skólar kenna ennfremur í samræmi við námskrá í listdansi. 
Þeir skólar eiga að útfæra námið í samræmi við markmið 
aðalnámskrár fyrir listdans ásamt því að setja fram sérhæfð 
og staðbundin markmið einstakra skóla. Samkvæmt námskrá 
hafa listdansskólarnir fyrst og fremst það markmið að mennta 
framtíðarlistdansara en einnig er mikilvægt er að þjálfa þá 
nemendur sem stunda námið eingöngu til ánægju og eigin 
þroska. Námið skiptist í tvo áfanga eða sjö stig og eru þrjú 
stig í fyrsta áfanga en fjögur í öðrum áfanga. Lögð er áhersla 
á samfellu milli skólastiga, þannig að grunnnámið í listdansi 
er hugsað sem undirbúningur fyrir framhaldsstigið. Í námskrá 

er einnig að finna lýsingar á námsgreinum og lokamarkmiðum 
í viðeigandi þrepum (Aðalnámskrá listdansskólaGrunnnám 
2006). 
Á framhaldsskólastigi er boðið upp á nám á kjörsviði 
listnámsbrautar, sem er þriggja ára dansnám á 
menntaskólastigi. Slíkt nám er fyrst og fremst ætlað þeim er 
hyggja á framhaldsnám í listdansi og ætla sér að hafa atvinnu 
af greininni. Náminu er ætlað að efla hæfni nemenda til að 
flytja, greina og skapa, horfa á dans og njóta hans og miðar 
að því að þjálfa nemendur í að tjá sig í túlkun og sköpun og 
gera þá læsa á umhverfi sitt. Þar er einkum lögð áhersla á þær 
tegundir danstækninnar sem mótað hafa landslag listdansins 
eins og það birtist í dag ásamt listdanssögu og danssköpun 
(Aðalnámskrá framhaldsskóla Drög að námskrá í listdansi 
2006).
Ýmsir listdansskólar hafa undanfarin ár sent nemendur sína 
í keppnir erlendis þar sem þeir hafa náð góðum árangri. Til 
dæmis má nefna glæsilegan árangur nemenda sem hafa 
unnið til verðlauna í keppnum líkt og Grand Prix Italy og Stora 
Daldansen  keppni í klassískum dansi í Svíþjóð. 
Svokölluð dansstúdíó hafa vaxið mikið síðustu árin og 
mætt aukinni þörf fyrir dansnám. Þar er aðallega kennt í 
námskeiðsformi og námið sniðið að lögmálum markaðarins. 
Dansstúdíó hafa farið í auknum mæli inn á ýmsa strauma 
og stefnur í dansi sem ekki eru áberandi í hefðbundnum 
listdansskólum, svo sem streetdans ýmiss konar, bollywood, 
magadans og fleira. Dansstúdíóin bæta við aukinni breidd í 
dansflóruna og bjóða þau t.d. oft upp á danstíma fyrir fullorðna 
sem að hyggja ekki á atvinnumennsku í faginu heldur stunda 
dans sér til heilsubótar og ánægju. 
Það má segja að fyrirkomulag listdanskennslu sé þríþætt. 
Í grunnskóla á sér stað dansmennt/danslæsi í samræmi 
við markmið í námskrá. Í listdansskóla er lögð stund á 
atvinnuþjálfun eða undirbúning til slíkrar menntunar. Í 
dansstúdíóum er áherslan lögð á dans til heilsubótar og á 
félagslegum forsendum. Iðkendur í dansi geta nýtt sér eina 
eða fleiri af þessum þremur leiðum, en þessi svið skarast líka 
innbyrðis, t.d. getur verið kenndur streetdans í grunnskóla 
eða ballett í dansstúdíó. Í úttekt Anne Bamford á listfræðslu á 
Íslandi (2011) var spurt meðal annars um mikilvægi mismunandi 
markmiða í listfræðslu. Í skýrslunni kom fram að þeir sem stýra 
listdansskólum telja megintilgang skólanna vera að auka 
sjálfstraust, veita ánægju og bæta almenna vellíðan (95%). 
Alhliða þroski og það að rækta sköpunargáfuna var einnig talið 
upp sem mikilvægt markmið (89%) sem og listræn færni (81%)
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Fjármögnun listdanskennslu 
Lengst framan af hafa einkaskólar haldið uppi listdanskennslu 
á Íslandi með skólagjöldum og annari hliðarstarfsemi. 
Upp úr síðustu aldamótum fór stjórn FÍLD að beita sér fyrir 
því að einkaskólarnir gætu sótt um fjármagn til ríkis og 
sveitarfélaga vegna starfsemi sinnar, sambærilegu við það 
sem tónlistarskólarnir og íþróttafélögin fengu. Haustið 
2005 var tekin ákvörðun innan stjórnsýslunnar um algjöra 
uppstokkun á fjárframlagi til dansmenntunar í landinu. Skýr 
skipting var gerð milli skólastiga í listdansi. Innan ramma 
þessa nýja rekstrarfyrirkomulags gaf menntamálaráðuneytið 
út námskrár fyrir listdans á grunn og framhaldsskólastigi, 
byggðar á þeim grunni sem þegar hafði verið lagður innan 
Listdansskóla Íslands. Viðurkenning ráðuneytisins er síðan 
veitt á grundvelli reglugerðar um viðurkenningu einkaskóla á 
framhaldsskólastigi, nr. 108/1999. Nú hafa fimm listdansskólar 
hafið kennslu eftir námskrá fyrir framhaldsstigið og enn fleiri 
skólar starfa eftir námskrá fyrir grunnskólastigið. 
Hingað til hefur opinbert fjármagn til listdanskennslu 
eingöngu komið frá ríkinu. Ekki er til sérstök reglugerð varðandi 
fjárhagslegan stuðning við listdansnám á framhaldsskólastigi 
en fjármagn til þeirra er veitt á grundvelli nemendaígilda sem 
hafa verið ákvörðuð fyrir hvern skóla. Sveitarfélögin styðja 
ekki ennþá við bakið á dansskólum á grunnstigi en þangað til 
breyting verður þar á geta þeir skólar sem kenna eftir námskrá 
sótt um bráðabirgðastyrk frá menntamálaráðuneytinu sem 
nemur 2 milljónum á hvern skóla samkvæmt auglýsingu frá 
ráðuneyti. Samkvæmt fjárlögum fyrir 2011 fá listdansskólarnir 
á framhaldsskólastigi í heild 106.8 milljónir til sinnar starfsemi 
(Fjárlög 1.39.) 
Ekki er til þjónustusamningur við sveitafélög um listdans
kennslu, en ef miðað er við skilyrði í þjónustusamningum 
í tónlistarnámi ættu þeir dansskólar sem uppfylla kröfur á 
sambærilegan hátt að eiga möguleika á að hljóta fjármögnun 
frá viðkomandi sveitafélagi. Það að sveitafélögin styðji ekki 
við listgreinina til jafns við t.d. tónlist og myndlist hefur vakið 
athygli og verið fjallað um m.a. í skýrslu Anne Bamford um 
listgreinafræðslu á Íslandi (2011) og ályktunum frá Bandalagi 
Íslenskra Listamanna. Málið hefur einnig verið ítrekað verið 
rætt á Alþingi. Í ræðu árið 2010 benti þingmaðurinn Þorgerður 
Katrín (en hún var menntamálaráðherra þegar námskrá 
fyrir listdans var gefin út árið 2006) réttilega á galla þess að 
ekki væri hugsað heildstætt þegar kemur að mótun stefnu 
varðandi listnám. Hugmyndin hafi verið sú að grunn og 
miðstig listgreinanna, þ.m.t. listdansins, ætti að vera á forræði 
sveitafélaga meðan að ríkið ætti að sjá um framhaldsstigið. 
Þá hefur komið fram að ráðuneytið hafi verið í umræðum við 
sveitafélögin um rekstur listdansnáms á grunnstigi. 
Rekstrarfyrirkomulag listdansskólanna hefur frá árinu 
2006 verið tekið upp á hverjum samráðsfundi BÍL við 
menntamálaráðherra. Svörin hafa alltaf verið þau að bíða 
yrði eftir að tónlistarskóladeilan yrði leyst svo að hægt væri 
að snúa sér að málefnum listdansskólanna, og að lausn á 
vanda tónlistarskólanna myndi væntanlega gilda fyrir aðrar 

listgreinar. Listdansinn ætti að fá sömu meðferð og annað 
listnám í menntakerfinu. Þann 5. maí 2011 skrifuðu síðan ríkið 
og sveitafélögin undir samkomulag um kostnaðarskiptingu. Því 
ætti ekki að vera neitt til fyrirstöðu lengur að klára umræðuna 
og taka ákvörðun um fjármögnun listdansnáms.
Eins og núverandi fyrirkomulag er, standa listdansskólarnir 
frammi fyrir því að mæta eftirspurn almennings eftir góðu 
dansnámi og viðhalda gæðum á kennslu og námsmati 
miðað við kröfur í aðalnámskrá og viðeigandi samninga 
sem áður hefur verið fjallað um, en hljóta til þess takmarkað 
fjármagn. Listdansskólar innheimta skólagjöld til að standa 
undir kostnaði við rekstur en almennt er talið að svigrúm til 
hækkunar skólagjalda sé takmörkunum háð. Fyrir þá skóla sem 
kenna eftir námsskrá mega skólagjöld aðeins standa straum 
af kostnaði öðrum en launum kennara og skólastjóra og þarf 
því fjármagn veitt miðað við fjölda nemendaígilda að standa 
straum af þeim launakostnaði. 
Ekki er auðvelt að finna upplýsingar um aðstöðu til dans
iðkunar, en það kemur fram í áðurnefndri skýrslu um list
fræðslu í Reykjavík að sjaldnast er sérstök aðstaða til staðar í 
grunnskólum og oft erfitt að kenna fög eins og dans og leikræna 
tjáningu í bekkjarstofum eða fjölnota stofum. Til samanburðar 
er meðalstærð kennslusals eða stúdíó hjá listdansskóla um 
100 m2, enda hefur dans þá sérstöðu á við aðrar listgreinar 
að þarfnast rýmis. Samkvæmt upplýsingum frá skólastjórum 
og starfsfólki þurfa flestir listdansskólar á landinu að leigja 
æfingahúsnæði sín og sveitafélög hafa ekki byggt sérstök rými 
undir dans og danskennslu meðan að mörg slík dæmi finnast 
í íþróttum. Einnig hafa sveitafélög utan Reykjavíkur byggt 
sérstök húsnæði utan um aðra listaskóla (sjá Bamford, 2011). 
Reykjavíkurborg hefur gefið út Frístundakort til þess að 
jafna fjárhagslegan aðstöðumun barna á grunnskólaaldri, 
en frístundakortið er ígildi peninga sem hefur það markmið 
að lækka tómstundakostnað fjölskyldunnar. Tölur um frí
stundakortið sýna að það hefur verið notað í auknum mæli 
til að styrkja dansnám og það er jákvæð þróun, en erfitt er að 
segja til um hvort sá fjárhagslegi stuðningur ýti beint undir 
fjölgun iðkenda, það þyrfti nánari skoðun.
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Þann 1. desember 2010 voru kynntar fyrstu niðurstöður 
rannsóknar á hagrænum áhrifum skapandi atvinnugreina. 
Þar kemur fram að heildarvelta þessa atvinnuvegs sé um 190 
milljarðar á árs grundvelli og því má álykta sem svo að skapandi 
atvinnuvegir séu mikilvæg burðarstoð okkar samfélags. Þáttur 
listdansins í rannsókninni var hinsvegar óverulegur. Undanfarið 
hefur mikið hefur verið fjallað um hagrænt gildi menningar og 
skapandi greina í kjölfar þessarar skýrslu en ekki má gleyma 
því að menning hefur bæði hagrænt og menningarlegt 
virði. Hér á eftir verður farið stuttlega yfir menningarlegt og 
lýðheilsufræðilegt gildi listdanskennslu.
 

Rannsóknir á gildi listdanskennslu
Allir geta dansað, upplifað og notið listdans. Listdansinn 
bætir andlega og líkamlega heilsu og styrkir sjálfsmynd 
einstaklinga óháð formi og framsetningu. Listdansinn þjálfar 
líkamlega hreysti íþróttanna og sköpunareðli listanna og 
sameinar þannig helstu kosti beggja heima. Dansinn fjölgar 
tjáningarmöguleikum, eflir félagslega færni og þjálfar 
gagnrýna hugsun og hefur þannig ótvírætt forvarnargildi. Í 
aðalnámskrá grunnskóla um dans segir meðal annars: 
 

Dans hefur fylgt mannkyninu frá örófi alda. Hann er 
alþjóðlegt tungumál án orða. Börnum er eðlislægt að 
tjá sig með líkama sínum áður en þau taka að beita 
hugtakaheimi orða. Einn megintilgangur dansmenntunar 
í grunnskóla er að gefa barninu tækifæri til að fá útrás 
fyrir hreyfigetu, tjá og túlka hugsun sína, hugmyndir og 
tilfinningar með líkamstjáningu. Dans eflir hreyfiþroska 
barnsins og sjálfsvitund, hann stuðlar að eðlilegum 
félagslegum samskiptum, eflir sjálfsöryggi og er 
gleðigjafi sem vinnur gegn streitu. Dans eykur tillitssemi í 
mannlegum samskiptum og stuðlar að eflingu samkenndar 
í bekkjarheildum…Dansinn er mikilvægur í þroskaferli 
sérhvers einstaklings svo að hann fái notið sín í samfélagi 
manna.

-Aðalnámskrá grunnskóla – listgreinar 2007
 
Fjallað var um mikilvægi náms í listum og dansi á 
heimsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um listfræðslu. Þar 
kemur fram að alþjóðlegar yfirlýsingar miði að því að tryggja 
börnum jafnt sem fullorðnum, rétt til menntunar og þeirra 
tækifæra sem tryggja fulla þátttöku og þroska í menningu og 
listalífi. Þetta undirstrikar þá trú að listfræðsla sé mikilvæg og 

skuli hafa fastan sess í menntakerfum allra landa. Að njóta 
listfræðslu telst samkvæmt þessu til mannréttinda (Unesco, 
2006). 
Menningarlegt gildi listar og listmenntunar byggist að 
mörgu leyti upp á þeim kenningum um að listrænir vitsmunir 
séu aðgreinanlegir frá öðrum greindum mannsins og með 
listfræðslu sé þannig hægt að skapa einstaklingsbundin, 
félagsleg og menningarleg verðmæti, ásamt því að miðla 
listrænni færni (Bamford 2009). Í bók sinni The Arts and the 
Creation of Mind (Eisner, 2002) telur Elliot W.Eisner, bandarískur 
prófessor í menntunarfræðum og listum, upp ástæður þess 
að kenna eigi listgreinar. Meðal þeirra eru þær að listfræðsla 
þroskar nemandann til að hugsa eins og listamaður, eykur 
menningarlæsi nemandans, kynnir skapandi leiðir við að ná 
markmiðum sínum, eflir frjálsa tjáningu, veitir þekkingarlegan 
þroska, nýtist til að ná betri árangri í öðrum námsgreinum, 
auðveldi samþættingu námsgreina og ná þannig betri árangri 
í kennslu. Robert J. Sternberg (1999) setti einnig fram kenningu 
um þrískiptingu greindanna og lagði áherslu á að ná jafnvægi 
milli sköpunargleði og greindar til að ná samtímis fram 
stöðugleika og breytingum í samfélaginu. 

Í bók Howard Gardner um fjölgreindakenningu (1993) 
kemur fram að dans þjálfi margar greindir, þar á meðal 
rýmisgreind, tónlistargreind, og líkamsgreind ásamt 
samskipta- og innsæisgreindum, nefnilega allar nema 
mál- og rökfræðigreindir, en þær tvær síðarnefndu eru 
meginuppistaða núverandi vestræns menntakerfis og eru 
settar á stall á kostnað hinna. Það rennir stoðum undir 
það að listnám og þar með dansnám, þroski margar af 
þeim greindum sem að hefðbundnar námsgreinar gera 
ekki. Skólastefna ætti að hafa það að meginmarkmiði að 
þroska nemendur og gera þá færari til að lifa í samfélaginu, 
ef að listmenntun sé sett á hakann getur það takmarkað 
möguleika barns til að þroskast á heildrænan hátt. 

 

Lýðheilsufræðilegt gildi listdanskennslu
Lýðheilsustöð hefur framkvæmt kannanir og rannsóknir um 
árabil og meðal annars hefur verið sýnt fram á að líkamleg 
þjálfun hefur veruleg forvarnargildi. Í lýðheilsulegu samhengi 
er oft litið fram hjá dansi í opinberri umræðu vegna þess að dans 
er flokkuð sem listgrein, ekki íþrótt. Það má leiða að því líkum 
að danskennsla geti haft jákvæð áhrif á heilsu einstaklinga og 
félagsfærni. 

„Menning lýsir, skapar, varðveitir og miðlar tilfinn ingum og umhverfi mannlegs 
samfélags. Það gerist í máli, trú, hugmyndum, venju, list og íþróttum“
-Ágúst Einarsson, 2004: 12

Gildi listdans kennslu fyrir 
samfélagið
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Í aðalnámskrá leik og grunnskólastigi kemur fram að börn 
hafi ríka þörf fyrir frjálsa og óhindraða hreyfingu öll hreyfing 
stuðlar að andlegri og líkamlegri vellíðan og leikir sem reyna 
á líkamann veita útrás. (Aðalnámskrá grunnskóla, íþróttir, 
líkams og heilsurækt 2006). Börn eiga að stunda líkamlega 
hreyfingu, og samkvæmt ráðleggingum frá lýðheilsustöð ættu 
börn að ná að minnsta kosti 60 mín á dag af miðlungs eða 
ákafri hreyfingu. Einnig gefa rannsóknir til kynna að kyrrseta 
íslenskra barna hafi aukist síðustu áratugina. Það er því rík 
þörf á að börnum sé tryggt aðgengi og séu hvött til aukinnar 
hreyfingar við hæfi, bæði innan og utan skólans. (Lýðheilsustöð 
1993, Kristján o.fl. 2011) 
Ekki er mikið til af rannsóknum um lýðheilsufræðilegan 
ávinning af dansi en þó hefur t.d. verið sýnt fram á hér á 
Íslandi að dans hefur jákvæð áhrif á hreyfiþroska barna 
(Gróa Svanbergsdóttir 2008) og að list og verkgreinar hafa 
mjög góð áhrif á nemendur, ekki síst börn með náms og 
hegðunarörðugleika, listfræðsla geti verið hjálpartæki fyrir börn 
með hegðunarerfiðleika að stríða (Berglind Sigurgeirsdóttir og 
Ísak Geirsson 2007) Einnig var gerð rannsókn á hreyfistjórn 
í mjóbaki sem sýndi að hreyfistjórn atvinnudansara var 
marktækt betri en handboltakvenna (Arna Hjartardóttir o.fl. 
2009). 
Hampshire Dance og Trinity Laban í Bretlandi hafa rannsakað 
áhrif skapandi danskennslu á líkamleg og andlega heilsu 
barna. Fyrsta rannsóknin var gerð veturinn 20052006 og voru 
þátttakendur 348 skólabörn á aldrinum 1114 ára. Niðurstöður 
rannsóknarinnar sýndu að þrek þátttakenda jókst marktækt 
meðal stúlkna og jákvæð áhrif mátti líka merkja á andlega 
heilsu, þau voru þó ekki marktæk. Þessar niðurstöður voru þær 
fyrstu til að sýna fram á með vísindalegum hætti að skapandi 
dans hefur jákvæð áhrif á heilsuna og því fullgildur valkostur á 
við íþróttagreinar (Quin o.fl. 2007). Rannsóknin var endurtekin 
árið 2010 og sýndi svipaðar niðurstöður (NRG2 report, 2010). 
Rannsóknir hafa sýnt fram á að í samanburði við íþróttir og 
námsframmistöðu, sé dans tengdari jákvæðum breytingum 
á líðan, sérstaklega á þáttum tengdum streitu, kvíða og 
þunglyndi. Íþróttir eru líklegri en önnur líkamsrækt til að leggja 
áherslu á keppnistengdan árangur og dans sem líkamsrækt 
er því góður kostur og höfðar til ungs fólks, og sérstaklega 
þeirra sem vilja helst ekki taka þátt í keppnisíþróttum (Gurley 
o.fl.1984). 
Í Bretlandi hefur átt sér stað vitundarvakning hvað varðar tengsl 
dansiðkunar og lýðheilsu. Þar hafa ýmis verkefni verið gerð fyrir 
alla aldurshópa. Meðal verkefna sem þar hafa verið gerð til að 
sýna fram á jákvæð áhrif dans á heilsu eru átakið Change4life 

í Suðvestur Englandi. Niðurstöður frá ýmsum verkefnum 
Change4Life voru í heildina jákvæðar, en mörg þeirra fólu í sér 
dans fyrir eldri kynslóðir og dans í formi hreyfiseðla frá læknum 
(dance as prescription) (Douglas, K 2010, Reading o.fl. 2009). 
Margvísleg jákvæð dans og heilsu eru meðal annars talin upp 
í dansstefnu Breta, en talið er áhrifin séu meðal annars (Dance 
Policy, 2006): 

• Heilbrigðara hjarta og lungu
• Sterkari vöðvar, sterkari bein og minni líkur á 

beinþynningu,
• Betri samhæfing, fimi og liðleiki
• Bætt jafnvægi, bætt rýmisskynjun
• Aukið líkamlegt sjálfstraust
• Bætt almenn vellíðan
• Bætt sjálfsálit og sjálfstraust
• Aukið traust
• Betri félagsfærni
• Minni líkur á útskúfun og einangrun
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Ekki er til neinn gagnagrunnur sem geymir upplýsingar um 
fjölda iðkenda í listdansi. Til að leita eftir upplýsingum var haft 
samband við skólastjóra allra listdansskóla til að safna saman 
tölulegum upplýsingum um fjölda iðkenda, ásamt ýmissa 
annarra upplýsinga. Viðbrögð voru jákvæð í heildina og gátu 
allir skólar orðið við þessari bón. 
Heildartölur voru teknar saman fyrir fjölda iðkenda í hverjum 
aldurshóp, en stúlkur voru í yfirgnæfandi meirihluta og ekki 
þótti nauðsynlegt að taka sérstaklega fram kynjaskiptingu, 
almennt voru drengir um 1% af heildinni. 
Skólar skipta námskeiðum upp misjafnt eftir aldri en ákveðið 
var að samræma tölur og flokka í staðlaða flokka, 05 ára, 612 
ára, 1315 ára og 16 ára og eldri. Það þýðir að sums staðar eru 
nemendagildin ekki heilar tölur. Þessi skipting samræmist ekki 
algjörlega skiptingu í forskóla, grunnstig og framhaldsstig 
en þetta hentaði gögnunum einna best og er nokkuð líkt, 
börn á aldrinum 05 ára eru öll í forskóla, grunnstigið (sem 
hefst oft við 9 ára aldur) inniheldur mikið af næstu tveimur 
aldursflokkum (612 ára og 1315 ára) og framhaldsstigið byrjar 
við menntaskólaaldur (16 ára og eldri).
Til að ekki væri hægt að rekja tölur til einstakra skóla var 
ákveðið að skipta tölum eingöngu í Reykjavík annars vegar 
og sveitafélög utan Reykjavíkur hins vegar. Í framtíðinni væri 
æskilegt að geta birt tölur fyrir einstök sveitafélög til að varpa 
betur ljósi á dreifingu listdanskennslu. 

Samkvæmt Mynd 1 eru iðkendur í listdansi á Íslandi 3153 talsins 
árið 2011, en til samanburðar var þessi fjöldi 2139 árið 2005. Fjöldi 
iðkenda hefur því aukist um 47% frá árinu 2005. Til viðbótar við 
þennan fjölda þá voru nemendur í dansstúdíóum árið 2011 um 
1600 talsins samkvæmt upplýsingum frá skólastjórnendum og 
skrifstofum, ekki var allsstaðar um nákvæman fjölda að ræða 
svo áætlað var varlega frekar en hitt. Samtals má því varlega 
áætla um 4000 iðkendur í dansi árið 2011. Samkvæmisdans 
er hér ekki talinn með vegna þess að hann er flokkaður sem 
íþrótt, upplýsingar um fjölda iðkenda í samkvæmisdönsum má 
nálgast á vef ÍSÍ (www.isi.is) 

Á Mynd 2 má sjá fjölda iðkenda í Listdansi í Reykjavík frá 
árunum 20052011, skipt eftir aldri eins og fyrr, nam fjöldinn 
1592 árið 2010. Það má sjá að nemendum hefur fjölgað í 
kringum árin 20078 og síðan fækkað aftur, en fjöldi iðkenda 
hefur þó aukist lítillega frá árinu 2005, nemur aukningin um 
5%. Fjöldi eldri nemenda hefur minnkað, en fjölgun hefur orðið 
í yngri aldurshópum. Mynd 3 sýnir síðan fjölda iðkenda í öðrum 

Umfang list-
dans kennslu

Mynd 1: Heildarfjöldi iðkenda í Listdansi á Íslandi frá 2005-2011

Mynd 2: Heildarfjöldi iðkenda í listdansi í Reykjavík frá 2005-2011

Mynd 3: Heildarfjöldi iðkenda í listdansi í sveitarfélögum utan 
Reykjavíkur frá 2005-2011
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sveitafélögum, þar hefur orðið mikil aukning frá 2005. Eru 
iðkendur alls 1561 og hefur fjölgað um 153% síðan 2005, er sú 
aukning líklega að hluta til skýrð með tilkomu nýrra skóla sem 
eru enn í vexti. 
 
Til viðbótar við þessar upplýsingar má finna aðrar tölulegar 
upplýsingar sem að renna stoðum undir þessa fjölgun í 
listdansi. Rannsóknamiðstöðin Rannsóknir & greining hafa 
um árabil sérhæft sig í rannsóknum á högum og líðan ungs 
fólks og staðið fyrir könnunum í grunn og framhaldsskólum. 
Þar er spurt um ýmsa þætti, meðal annars um íþrótta og 
tómstundiðkun. Mynd 4 tekur saman niðurstöður í könnuninni 
Ungt fólk árin 2000, 2003, 2006 og 2009 og sýnir þá nemendur 
9. og 10. Bekk sem hafa svarað að þeir stundi dans einu sinni í 
viku eða oftar, skipt eftir kyni. Vert er að geta þess að ekki er 
gerður greinarmunur á listdansi og samkvæmisdansi en þessar 
niðurstöður staðfesta fjölgun í dansi, sem og mikinn og skýran 
kynjamun, að iðkendur séu í meirihluta stúlkur. 

Samkvæmt skýrslu starfshóps Reykjavíkur um listgreinafræðslu 
er dans kenndur á yngsta stigi í um 60% af grunnskólunum. 
Á miðstigi var danskennsla í um 40% af í skólunum en á 
unglingastigi um 10%. Fjöldi þeirra foreldra sem að nýta 
frístundakort Reykjavíkurborgar til að niðurgreiða dansnám 
hefur einnig vaxið undanfarin ár. Þrátt fyrir að þessar tölur 
vísi eingöngu til Reykjavíkur rennir þetta stoðum undir 
aukinn áhuga á dansi og dansmenntun. Yfirlit yfir notkun á 
frístundakortinu má sjá á Mynd 5. 

Þessi aukning er ekki bundin eingöngu við grunn og 
framhaldsskólastig. Nemendum í dansnámi á háskólastigi 
hefur einnig fjölgað mikið, en upplýsingar voru fengnar frá 
Lánasjóði Íslenskra námsmanna og Listaháskóla Íslands. 
Aukningin er nærri tvöföld á fimm árum eins og sést á Mynd 6. 

Árið 2011 höfðu tveir dansarar útskrifast úr diplómanámi í 
listkennslu við Listaháskóla Íslands síðan námið hófst árið 2009 
og tveir til viðbótar voru skráðir í meistaranám í listkennslu. Í 
Kennaraháskóla Íslands hefur fjöldi umsækjanda aldrei orðið 
það mikill að hægt hafi verið að kenna dans sem kjörsvið í 
námi í listkennslu fyrir grunnskóla. Þessar námsleiðir eru nýjar 
af nálinni en spennandi verður að fylgjast með framvindunni. 

 

 

 

 

Mynd 4: Þeir nemendur í 9. og 10. bekk sem stunda dans einu 
sinni í viku eða oftar

Mynd 5: Fjöldi skráninga í dans gegnum frístundakort ÍTR

Mynd 6: Fjöldi nemenda í dansnámi á háskólastigi frá 2005-2010
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Fjöldi iðkenda hefur vaxið síðustu árin og virðist ekki á 
undanhaldi heldur þvert á móti. Það eru ánægjulegar fréttir 
fyrir dansinn að sjá að áhugi og þátttaka hefur aukist. Það er 
virkilega áhugavert að velta því fyrir sér hvað veldur þessari 
fjölgun. Vöxturinn á landsbyggðinni og sveitarfélögum utan 
Reykjavíkur skýrist að sumu leyti vegna nýrra skóla sem þar eru 
að byggja sig upp. Iðkendum hefur einnig fjölgað í Reykjavík, 
kannski gæti það verið tilkomið vegna niðurgreiðslu í gegnum 
frístundakort, kannski býr breytt viðhorf gagnvart listdansi 
og dansi almennt hér að baki. Mikil fjölgun hefur átt sér stað 
meðal nemenda á háskólastigi í listdansi bæði á Íslandi og 
erlendis. Það má búast við að fjölgun á háskólamenntuðum 
listdönsurum skili sér í auknum umsvifum listdansins í 
menningarflórunni í framtíðinni. 
Málefni listdanskennslu eru hins vegar óleyst hvað varðar 
fjármögnun og heildstæðari uppbyggingu vantar til framtíðar, 
bæði fyrir áhuga og atvinnudansara. Þrátt fyrir að aðgengi sé 
að listdansi í einkaskólum þá eru þar innheimt skólagjöld og 
það gæti hindrað einhver börn til náms, sérstaklega ef að aukin 
umsvif kalla á hækkanir á skólagjöldum, en ljóst er að slíkar 
hækkanir eru einnig takmörkunum háðar. 
Þrátt fyrir reglulegar umræður síðan námskrár listdansskóla 
voru gefnar út árið 2006, þá eru engin heildarlög til um listdans 
né reglugerð um fjármögnun, þrátt fyrir að því hafi verið lofað 
og slík reglugerð hafi verið í smíðum í menntamálaráðuneytinu 
á árunum 20062007 (skv. fundargerð BÍL, 2007). Árið 2012 
eru ný Sviðslistalög í smíðum þar sem Íslenska dansflokknum 

verða gerð skil en listdanskennslan stendur ennþá út af. 
Listdansskólum sem kenna samkvæmt aðalnámskrá ætti að 
tryggja rekstrargrundvöll með sérstakri reglugerð eins og stóð 
til og ganga þar með frá skiptingu fjármögnunar dansnáms 
á grunnstigi milli ríkis og sveitafélaga. Slíkar aðgerðir skapa 
aðstæður fyrir vandaða og fjölbreytta menntun dansara á 
grunn fram og háskólastigi.
Miðað við niðurstöður í þessari skýrslu eru 99% nemenda sem 
stunda nám við listdansskóla stúlkur. Í apríl 2011 samþykkti 
ríkisstjórn þriggja ára áætlun um innleiðingu kynjaðrar 
hagstjórnar og fjárlagagerðar, meðal annars í þeim tilgangi 
að endurmóta stefnur, útgjöld og tekjuöflun í samræmi 
við jafnréttismarkmið (Fjármálaráðuneytið 2011). Út frá 
hugmyndum um kynjaða hagstjórn er áhugavert að merkja að 
takmarkað opinbert fjármagn sé lagt til listdanskennslu þrátt 
fyrir að kennt sé eftir aðalnámskrám menntamálaráðuneytisins 
í greininni. Það er umhugsunarefni hversvegna listdans er 
ennþá nánast eingöngu iðkaður af stúlkum, miðað við að 
Aðalnámskrá listdansskóla kveði á um að námið eigi að höfða 
jafnt til drengja og stúlkna. Það hefur þó borið á því að strákar 
séu fleiri í öðrum greinum dansins, svo sem “street”dansi og 
“break”dansi. Það gætu legið tækifæri í því virkja fleiri stráka 
inn í listdans og dansnám svo þeir geti einnig notið ávinnings 
þess í menningarlegu, félagslegu og lýðheilsulegu tilliti. 
Íslenski dansflokkurinn hefur gert átak í þeim málum síðustu 
ár með sérstökum námskeiðum fyrir stráka. 
Samkvæmt námskrá er megintilgangur dansmenntunar 

Framtíðarmöguleikar
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innan grunnskólans að gefa barninu tækifæri til að fá útrás 
fyrir, tjá og túlka hugsun sína, hugmyndir og tilfinningar 
með líkamstjáningu. Miðað við núverandi stöðu ætti að 
fjölga leiðum fyrir börn til að upplifa og taka þátt í dansi í 
skólastarfinu, ekki einungis samkvæmisdansi heldur einnig 
skapandi listdansi í samræmi við ofangreind markmið. Í nýrri 
námskrá Menntamálaráðuneytis er læsi skilgreint sem einn 
af grunnþáttum menntunar, þar með talið menningarlæsi. 
Grunnskólinn er því mikilvægur vettvangur til að þroska 
danslæsi og listlæsi almennt, til að þeir einstaklingar geti síðar 
notið þess að upplifa og taka þátt í dansi. Auk þess er skapandi 
hugsun og sköpunargáfa talin einstaklingnum nauðsynleg til 
þess að mæta síbreytilegum kröfum nútímaþjóðfélags. 
Anne Bamford vakti sérstaklega máls á því í sinni skýrslu að 
það þarf menntaðri listgreinakennara á Íslandi og dansinn 
er þar engin undantekning, efling kennaramenntunar í dansi 
er verkefni til framtíðar. 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. 
Nýlega var gefin út skýrsla Hauks Hannessonar (2010) sem 
ber titilinn “Er til menningarstefna á íslandi” og þar kemur 
fram að menningarstefna í lýðræðisríki velti fyrst og fremst á 
því hvernig fjármunum ríkis og sveitafélaga sé varið og hver 
forgangsröðunin sé, þ.e. að stefna sé framkvæmd út frá þeim 
fjárhagslegu skuldbindingum sem opinberir aðilar taka á sig 
vegna menningar. Hið opinbera styrkir listdans með framlagi 

til listdansskóla á framhaldsstigi og bráðabirgðastyrk á 
grunnstigi en sveitafélög styrkja ekki listdansnám sérstaklega. 
Fyrir atvinnudansara þá fær Íslenski Dansflokkurinn framlag frá 
ríkinu en enginn sérstakur danssjóður er starfræktur þar sem 
að danslistamenn geta sótt um fjármagn. Á þessu má sjá að 
dansinn hefur setið á hakanum hvað varðar opinbert fjármagn 
miðað við margar aðrar listgreinar. 
Af umfjöllun hér að framan er ljóst að dans ber með sér bæði 
menningarlegan og lýðheilsufræðilegan ávinning en einnig er 
þörf á að skoða heildaruppbygginu listdansnáms með tilliti til 
listdansins sem skapandi atvinnugreinar. Til að fjárfestingar 
í listdansnámi skili sér kallar það á bætt starfsumhverfi 
atvinnudansara í framtíðinni, sem og traustari grunn á fyrri 
skólastigum. Stefnumörkun í listdansi hefur þegar verið 
gerð af hálfu Félags íslenskra listdansara, ljóst er að aukið 
samráð við ríki og sveitafélög er nauðsynlegt til að fylgja eftir 
þessum vexti listgreinarinnar og finna viðeigandi lausnir á 
málefnum dansins. Undir þetta tekur einnig Bandalag íslenskra 
listamanna eins og sjá má af eftirfarandi tilvitnun úr ályktun á 
aðalfundi 2011: (sjá efst á síðunni)

„Aðalfundur BÍL skorar á stjórnvöld að leggjast á sveif með listdansi á Íslandi og 
taka ákvörðun um uppbyggingu greinarinnar svo hún fái sambærilega stöðu 
og aðrar listgreinar. Íslenskt danssamfélag er kraftmikið og hugmyndaríkt, 
innan þess starfar ört vaxandi hópur danslistamanna sem þráir svigrúm til 
nýsköpunar og vaxtar. Þessu kalli þurfa opinberir aðilar að sinna með því 
að leggja danslistinni til aukið fjármagn og betri aðstöðu. Íslenskur listdans 
hefur slitið barnsskónum og þarf á auknum stuðningi að halda svo hann geti 
blómstrað og orðið meðal leiðandi listgreina á Íslandi .“
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Saga listdanskennslu
1907 Daninn Georg Bertelsen kemur til Íslands og kennir 

plastík og dans.

1910 Stefanía Guðmundsdóttir og Guðrún Indriðadóttir 
hefja dans kennslu í Reykjavík. 

1922 Ásta Norðmann stofnar dansskóla og kennir 
m.a.listdans 

1929 Stofnar Ásta sérstakan listdansskóla, þann fyrsta á 
Íslandi

1929 Rigmor Hansen stofnar dansskóla og kennir m.a. 
listdans

1933- 47 Helene Jónsson, Bára Sigurjónsdóttir, Ellen Kid, 
Minna Bang, Ellý Þorláksson, Sif Þórz og Sigríður 
Ármann kenna listdans hér á landi.

1948-1952 Listdansskóli stofnaður og rekinn á vegum Félags 
íslenskra listdansara 

1952 Listdansskóli Þjóðleikhússins stofnaður, Erik Bidsted 
ráðinn balletmeistari

1958 Snjólaug Eiríksdóttir hefur kennslu . Jón Valgeir 
Stefánsson stofnar skóla í Hafnarfirði, kennir ballet, 
en einnig samkvæmisdansa, akróbatík og stepp. 

1961 Björg Bjarnadóttir, Katrín Guðjónsdóttir, Lilja 
Hallgrímsdóttir, Irmý Toft, Kristín Kristinsdóttir og 
Winnie Schubert stofna Ballettskólann Tjarnargötu 
4. Ári síðar flytur skólinn að Laugarvegi 31 og starfaði 
til 1965. 

1962 Bryndís Schram stofnar dansskóla tímabundið, 
kennir einnig á Ísafirði og víðar.

1952-1970 Innlendir ballettskólar reknir af Sigríði Ármann, 
Guðnýju Pétursdóttur, Katrínu Guðjónsdóttur, Eddu 
Scheving og Þórhildi Þorleifsdóttur. Skólar Sigríðar 
Ármann og Eddu Scheving eru enn starfandi.

1967 Jazzballettskóli Báru Magnúsdóttur stofnaður

1980 Dansstúdíó Sóleyjar Jóhannsdóttur stofnað

1982 Ballettskóli Guðbjargar Björgvins stofnaður. 

1982 Alice Helga Jóhannsdóttir stofnar Dansstúdíó Alice á 
Akureyri

1990 Íslenski Dansflokkurinn og Listdansskóli Þjóðleik
hússins flytja að Engjateigi 1

1991 Listdansskóli Þjóðleikhússins gerður að sjálfstæðri 
stofnun og nafninu breytt í Listdansskóla Íslands



1993 Klassíski Listdansskólinn stofnaður af Guðbjörgu 
Astrid Skúladóttur.Kennsla hefst í 16. janúar 1994.

1994 Guðbjörg Arnardóttir stofnar Listdansskóla 
Hafnarfjarðar

 
1994 Asako Ichihashi stofnar Ballettskólann á Akureyri og 

kennt er til ársins 2000

2001 Listdanskennsla hefst í Listaskóla Rögnvaldar á 
ísafirði

2005 Námskrár í Listdansi bæði fyrir grunn og 
framhaldsskólastig gerðar á vegum Mennta
málaráðurneytisins. Listdansskóli Íslands lagður 
niður sem ríkisrekinn skóli. Samtímadansbraut 
stofnuð við Listaháskóla Íslands. Point dansstúdíó 
stofnað af Sigyn Blöndal á Akureyri

2006 Félagið Dansmennt í eigu Listaháskóla Íslands, 
stofnar nýjan dansskóla byggðan á gömlum grunni, 
Listdansskóla Íslands. Listdansskóli Íslands hlýtur 
viðurkenningu Menntamálaráðuneytissins á 
starfsemi sinni.

2006 Danslistaskóli JSB og Klassíski Listdansskólinn 
hljóta viðurkenningu menntamálaráðuneytisins á 
starfsemi sinni. 

2008 Fyrstu listdansararnir útskrifast með BA gráðu frá 
samtímadansbraut Listaháskóla Íslands. Bryndís 
Einarsdóttir stofnar Bryn Ballett Akademíuna í 
Reykjanesbæ.

2009 Ásta Bærings stofnar dansskólann Danskompaní 
í Reykjanesbæ og hefur kennslu í janúar 2010. 
Meistaranám í Listkennslu stofnsett í Listaháskóla 
Íslands.

2011 Bryn Ballettakademían hlýtur viðurkenningu 
Mennta málaráðuneytis á starfsemi sinni.
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