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Inngangur fyrir skólanámskrá grunndeildar LÍ 
Þessi skólanámskrá er byggð á Aðalnámskrá listdansskóla – grunnnám, gefið út af 

Menntamálaráðuneyti árið 2006.  

Listdansskóli Íslands (LÍ) býður uppá gunnnám og framhaldsnám. Í grunndeild er boðið uppá 

öflugt nám í listdansi fyrir börn á aldrinum 9–16 ára. Nemendur fá sterkan grunn og góðan 

undirbúning fyrir frekari dansnám. Þeir fá tækifæri til að kynnast dansinum sem 

tjáningarformi, menningarlegu uppeldi í leikhúsinu og þeim aga sem listdansnám veitir. Lögð 

er áhersla á gæði kennslunnar, fagmennsku kennara og vellíðan nemenda.  

Á framhaldsstigi LÍ er hægt að velja nám á annað hvort klassískri- eða nútímalistdansbraut. 

Nemendur LÍ geta fengið nám sitt metið til stúdentsprófs. Á listdansbraut Menntaskólans við 

Hamrahlíð geta listdansnemendur fengið allt upp í 87 einingar metnar til stúdentsprófs. Nám í 

listdansi á framhaldsskólastigi er að einhverju leyti metið til eininga í flestum 

framhaldsskólum. 

Saga skólans  
Haustið 1952 var Erik Bidsted ráðinn ballettmeistari Þjóðleikhússins en honum var ætlað að 

æfa öll dansatriði fyrir verkefni Þjóðleikhússins. Hann var einnig aðalkennari við nýstofnaðan 

Listdansskóla Þjóðleikhússins en skólastjóri var Guðlaugur Rósenkranz þjóðleikhússtjóri. 

Þegar Íslenski dansflokkurinn var stofnaður árið 1973 var ballettmeistarastaðan lögð niður og 

stjórnandi dansflokksins fékk titilinn listdansstjóri. Á fyrstu árunum hafði listdansstjórinn 

jafnframt yfirumsjón með kennslu í skólanum. 

Árið 1990 varð Listdansskóli Þjóðleikhússins og Íslenski dansflokkurinn að sjálfstæðum 

stofnunum. Snemma árs 1991 fluttu þær að Engjateigi 1 og Listdansskóli Þjóðleikhússins 

varð að Listdansskóla Íslands. Íslenski dansflokkurinn og LÍ höfðu aðsetur í sama húsnæði 

allt fram til haustsins 1997 þegar dansflokkurinn flutti í Borgarleikhúsið.  

Árið 2005 ákvað þáverandi menntamálaráðherra að leggja niður Listdansskóla Íslands, en í 

stað þess var hann gerður að einkafyrirtæki, Dansmennt ehf., undir hatti Listaháskóla Íslands 

en samt undir sama nafni. Um áramótin 2017/2018 voru gerðar breytingar á rekstrarformi 

skólans þegar Listaháskóli Íslands stofnaði sjálfseignarfélagið Listdansskóli Íslands ses. og 

sleppti um leið höndunum af rekstri skólans.  

Skólastjórar skólans voru þjóðleikhússtjórar þar til árið 1977 er Ingibjörg Björnsdóttir var 

ráðin sem skólastjóri en hún gegndi því starfi til ársins 1997. Örn Guðmundsson tók við af 

Ingibjörgu og var skólastjóri til ársins 2006. Þá var Lauren Hauser skólastjóri til til vorsins 

2009. Lára Stefánsdóttir var næsti skólastjóri til ársins 2012. Núverandi skólastjóri er 

Guðmundur Helgason. 
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Stjórnskipan 

Stjórn skólans skipa: formaður, tveir aðalmenn og tveir varamenn og áheyrnarfulltrúar úr 

röðum foreldra. Stjórn skólans ræður skólastjóra sem hefur yfirumsjón með daglegum rekstri 

og listrænni stjórnun. Fagstjórar eru þrír, einn yfir grunndeild og tveir í framhaldsdeild, annar 

yfir klassísku deildinni og hinn yfir nútímadansdeild. Fastráðnir kennarar og lausráðnir 

kennarar sjá um kennslu ásamt fagstjórum. 

Kennsluaðstaða 
Listdansskóli Íslands leigir aðstöðu undir starfsemi sína að Engjateigi 1, Reykjavík. 

Listdansskóli Íslands hefur auk þess þurft að leiga sali t.d. í MH og í Borgarleikhúsinu til að 

allir hópar komist fyrir og geta uppfyllt viðmiðunarstundaskrá beggja deilda.  

Þegar komið er inn í Engjateig er rými fyrir foreldra/forráðamenn sem og upphitunaraðstaða 

fyrir nemendur. Tveir æfingarsalir eru á þeirri hæð og einn í kjallara. Salirnir uppi eru bjartir 

með glerveggjum sem vísa inn í miðrýmið og gluggar eru á tveimur hliðum. Allir salirnir eru 

búnir píanóum, hljómflutningstækum og sjónvarpi. Dansdúkur er á gólfi, ballettstangir 

meðfram veggjum og síðan einn veggur þakinn speglum. Þrír búningsklefar eru í kjallara, 

með sturtuklefum og salernisaðstöðu. Einn er fyrir grunndeild, annar fyrir framhaldsdeild og 

síðan sér klefi fyrir pilta. Í kjallaranum er einnig búningageymsla, herbergi fyrir kennara og 

stofa þar sem hægt er að vera með fyrirlestra og fundi. Sú stofa er einnig nýtt sem 

hvíldar/lærdómsaðstaða fyrir framhaldsnemendur skólans. 

Æfingasalir eru frekar litlir og takmarka fjölda nemenda og því er miðað við að fjöldi þeirra 

sé ekki fleiri en 20 í hverjum hópi. 

Samvinna heimila og skóla 
Skólasamfélagið samanstendur af nemendum starfsfólki og foreldrum/forráðamönnum sem 

vinna  saman að þroska og uppeldi nemenda. Vellíðan nemenda er forsenda farsæls 

skólastarfs. Foreldrar styðja við bakið á börnum sínum með því að sýna áhuga á námi þeirra 

og að kynna sér daglegt starf listdansskólans. Með gagnvirkri upplýsingagjöf í 

skólasamfélaginu  er stuðlað að meiri samvinnu og trausti. 

Stjórn skólans

Skólastjóri

Fagstjórar

Fastráðnir kennarar
Lausráðnir kennarar 

með umsjón
Lausráðnir kennarar

Skrifstofustjóri
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Foreldrafélag 
Við skólann er  foreldrafélag sem lætur til sín taka í ýmsu er varðar skólann. Foreldrafélagið 

er öflugur bakhjarl og stendur fyrir ýmis konar fjáröflun til stuðnings skólanum og innra starfi 

hans. Foreldrafélagið hefur meðal annars fjármagnað búningakaup, keypt æfingatæki auk 

þess að fá fyrirlesara. Fastur liður í fjáröflun er blómasala á sýningum enda skemmtileg hefð 

fyrir fjölskyldur að færa dönsurunum blóm að lokinni sýningu. Lög Foreldrafélags 

Listdansskóla Íslands má lesa á heimasíðu skólans: Ný lög Foreldrafélags Listdansskóla 

Íslands. 

Skólareglur  
Skólareglur búa til ramma utan um skólastarfið og styðja við árangur og vellíðan nemenda. 

Nemendur LÍ eiga að ganga vel um húsnæði skólans, mæta stundvíslega í réttum 

skólabúningi með hárið greitt frá andlitinu.  

Skólabúningar  

Klassískur listdans: 

1.–3. stig klæðist ljósbleikum ballettbolum, ballettsokkabuxum og ljósum ballettskóm.  

4.–5. stig klæðist dökkrauðum bolum, ballettsokkabuxum, ljósum ballettskóm og táskóm. 

6.–7. stig klæðist fjólubláum bolum, ballettsokkabuxum og ljósum ballettskóm og táskóm. 

Piltar á 1.–7. stigi eru klæddir í hvíta stuttermaboli, svartar ballettbuxum fyrir pilta, hvíta 

sokka og hvíta eða svarta ballettskóm. 

Nútímadans: 

5.–7. stig klæðist viðeigandi ballettbolum og svörtum leggings. Berfætt. 

Spuni:  

2.–7. stig klæðist viðeigandi ballettbolum, svörtum leggings og síðerma bolum. Sokkar. 

Skólareglur LÍ má lesa á heimasíðu skólans: Skólareglur | Listdansskóli Íslands og eru í 

sífelldri endurskoðun.  

Inntaka nýrra nemenda 
Í grunnnámi við LÍ er miðað við að námið hefjist við 9 ára aldur. 

Nemendur taka prufutíma og þá eru athuguð: 

• líkamleg hæfni eins og liðleiki og styrkur,  

• samhæfing hreyfinga, 

• skynjun tónlistar, 

• dansgleði. 

Eldri nýnemar taka prufutíma við upphaf skólagöngu og kennarar /skólastjóri meta hvaða stig 

hentar getu þeirra best. Tekið er vel á móti öllum þeim börnum sem vilja hefja nám við LÍ. 

https://listdans.files.wordpress.com/2019/04/nc3bd-lc3b6g-foreldrafc3a9lags-listdansskc3b3la-c38dslands.pdf
https://listdans.files.wordpress.com/2019/04/nc3bd-lc3b6g-foreldrafc3a9lags-listdansskc3b3la-c38dslands.pdf
https://listdans.wordpress.com/um-skolann/skolareglur/
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Kennslufyrirkomulag 
Kennsla í LÍ skiptist í tvær deildir, grunn- og framhaldsdeild. Skólaárinu er skipt í haustönn 

og vorönn. Kennsla fer mestmegnis fram síðdegis virka daga og fyrri part laugardaga. Í LÍ er 

gerð krafa um góða skólasókn.. Aukaæfingum fyrir nemendasýningar er reynt að halda í 

lágmarki og hver æfingartími vel nýttur. 

Uppbygging náms  
Í grunndeild LÍ eru 7 stig/hópar nemenda á grunnskólaaldri frá 9–16 ára. Nemendum er raðað 

í stig eftir aldri: 

• 1.–3. stig 9–12 ára (4. 5. og 6. bekkur) 

• 4.–5. stig 12–14 ára (7. og 8. bekkur) 

• 6.–7. stig 14–16 ára (9. og 10. bekkur) 

Hvert stig tekur við af öðru. 1. stig er undanfari 2. stigs og svo koll af kolli. Námið er 

samfella og stígandi í náminu er stöðugur á milli stiga. Stefnt er að því að allir nemendur séu 

tilbúnir í lok hvers stigs til að takast á við nýjar kröfur og áherslur á næsta stigi námsins. 

Æskilegast þykir að sami kennari fylgi nemendum gegnum fyrstu þrjú árin þ.e. á 1.–3. stigi. 

Annar kennari tekur síðan við þeim og fylgi þeim í gegnum næstu tvö ár, á 4. og 5. stigi. Á 6. 

og 7. stigi hefst markvissari undirbúningur fyrir dansnám í framhaldsdeild skólans.  

Inntak náms 
Í LÍ er stuðst við Vaganova kennslukerfi í klassískum listdansi. Í grunndeild er aðallega 

miðað við niðurröðun spora og æfinga eins og kemur fram í bókinni 100 Lessons in Classical 

Ballet. The eight-year program of Leningrad´s Vaganova Choreographic School eftir Veru S. 

Kostrovitskaya. Jafnframt er stuðst við bókina, School of Classical Dance eftir Veru S. 

Kostrovitskaya og Agrippinu Vaganova, þar sem nánari lýsingar eru á hverju spori fyrir sig. 

Námsefninu er raðað niður á eftirfarandi hátt: 

Klassískur listdans 

1. stig 1.–4. tími 1. árs 

2. stig 5.–9. tími 1. árs 

3. stig 1.–6. tími 2. árs 

4. stig 7.–8. tími 2. árs og 1.–6. tími 3. árs 

5. stig 7.–8. tími 3. árs og 1.–6. tími 4. árs 

6. stig 7.–8. tími 4. árs og 1.–6. tími 5. árs  

7. stig 7.–8. tími 5. árs og 1.–.3 tími 6. árs 

 

Táskór 

4. stig 1. ár 

5. Stig 2. ár 

6. stig 3.–4.ár 

7. stig 4.–5.ár 
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Viðburðir 
Nemendur á öllum stigum læra og æfa mismunandi dansa fyrir tvær nemendasýningar á ári. 

Fulltrúar skólans eru valdir úr nemendahópnum til þátttöku í ýmsum aukaverkefnum en 

Jólatónleikar Sinfóníuhljómsveitar Íslands og Barnamenningarhátíð eru fastir liðir í 

skólastarfinu. Einnig vinna nemendur í samvinnu, sinn eigin hópdans/atriði, með aðstoð 

kennara fyrir jólaskemmtun skólans eða Litlu jólin.  

Stundaskrá til viðmiðunar 
Meðfylgjandi er stundaskrá til viðmiðunar þar sést hversu oft í viku og hve margar mínútur 

hvert stig stundar í hverri námsgrein. Í viðauka er afrit af stundatöflu núverandi skólaárs. 

Stundaskrá til viðmiðunar 

Grunnnám í listdansi 

 1. stig 2. stig 3. stig 4. stig 5. stig 6. stig 7. stig 

Klassískur 

ballett 

1x60 

2x75 

1x60 

2x90 

2x 60 

2x90 

4x90 4x90 5x90 5x90 

Táskótækni    2x30 3x30 4x30 

3x30 

1x60 

Nútímadans     1x60 2x60 2x60 

Breytileg 

verkefni* 
 1x60 1x60 1x60 1x60 1x60 1x60 

* Breytileg verkefni geta átt við spuna, djassdans, karakterdansa og dansverk hjá 7. stigi. 

Námsmat 
Í lok hverrar annar eru próf til að nemendur, foreldrar, kennarar og skólastjórar geri sér grein 

fyrir stöðu og framförum nemenda. Heildareinkunn er reiknað meðaltal af eftirfarandi :  

• Prófeinkunn 40% byggir á mati prófdómara þ.e. skólastjóra, fagstjóra og kennara 

(öðrum en umsjónarkennara) á tækni, framför, útgeislun, samhæfingu hreyfinga við 

tónlist og á hreyfigæðum. Frammistaða í táskóm er metin sem hluti af prófeinkunn, en 

í 4. stigi er táskóvinna eingöngu metin í vorprófi.  

• Vinnueinkunn 40% er mat kennara hópsins á vinnusemi (virkni, viðhorfi, árangri og 

ástundun) nemenda í ballett-tímum og í leikhúsinu.  

• Mætingareinkunn 20% mæting er skráð í hverjum tíma.  

Ljóst er að flestir þættir námsmatsins eru og verða huglægir. Vægi hvers þáttar verður alltaf 

háð aldri nemenda og aðstæðum. Farið er eftir eftirfarandi matskvarða: 

• Árangur er framúrskarandi   9–10 

• Árangur er eftirtektarverður    8–9 

• Árangur er góður og markmiðum er náð  7–8 

• Markmiðum er náð     6–7 

• Lágmarksmarkmiðum er náð    5–6 

• Markmiðum er ekki náð    <5 
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Nemendur fá einkunnaspjöld í lok hverrar annar með mat úr þeim námsgreinum sem þeir 

ljúka hverju sinni ásamt umsögn kennara. Missi nemandi af prófi gildir vinnueinkunn 80% 

þ.e. mat kennara á ástundun nemandans yfir veturinn (símat).  

Verklagsreglur  
Ef upp koma ágreiningsmál eða álitamál vegna námsmats er leitast við að leysa þau, fyrst 

með kennara og síðan með aðstoð skólastjóra ef þess gerist þörf.  

Foreldrar gefa samþykki sitt fyrir því að teknar séu myndir af börnum þeirra frá sýningum 

eða starfinu í skólanum sem hugsanlega birtast á heimasíðu skólans og/eða samfélagsmiðlum. 

Ef einhver vill ekki að myndir af barninu sínu séu birtar má tilkynna það í tölvupósti til 

skólastjóra. 

Skv. leiðbeiningum Heilbrigðiseftirlitsins skráum við öll slys sem verða hjá nemendum og 

kennurum innan veggja skólans. Fylla skal út sérstök eyðublöð þegar tilkynnt er um slys. 

Skrifstofustjóri sér um að halda utan um þessar upplýsingar. Skráð er hvernig slysið átti sér 

stað, hvort meiðsli hafi hlotist af og hvernig var brugðist við þeim. Foreldrum er jafnframt 

tilkynnt um slysið.  
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Grunnnám 

Klassískur listdans 

Markmið í klassískum listdansi 
Að nemendur:  

• læri allar helstu grunnæfingar í ballett, 

• læri um stöðu líkamans og geti beitt honum rétt í dansi, 

• nái tökum á viðunandi útsnúningi frá mjöðmum, 

• tileinki sér vinnusemi, öguð vinnubrögð og geti unnið með leiðbeiningar, 

• byggi upp úthald og einbeitingu sem þarf fyrir ballett-tíma, 

• læri að bera ábyrgð á eigin námi, s.s. með stundvísi og að mæta í viðeigandi 

æfingafötum, 

• þjálfi samvinnu og samábyrgð, t.d. við undirbúning sýninga og með því að mæta vel, 

• styrki líkamsvitund og ábyrgð á eigin heilsu, 

• öðlist tilfinningu fyrir dansáttum og rými, 

• þrói með sér samspil hreyfinga og tónlistar, 

• læri hugtök og heiti í ballett, 

• læri að passa vel upp þá búninga LÍ sem þeir fá til afnota fyrir sýningar, 

• tileinki sér rétta umgengni í skólanum, æfingasölum og leikhúsi, 

• njóti dansgleði og efli sjálfsöryggi sitt og skapandi kraft, 

• geti tekist á við nýjar áherslur og vaxandi kröfur í náminu.  

Kennsluhættir  
Æfingar og spor eru kennd með innlögn og sýnikennslu. Nemendur gera verklegar æfingar 

undir leiðsögn kennara við tónlist eða meðleik píanista, ef þess gerist kostur. Kennari 

leiðbeinir hverjum og einum og yfir allan hópinn á sem uppbyggilegastan hátt. Æfingar eru 

endurteknar og nýjar lagðar inn eftir getustigi nemenda. Stefnt er að hefðbundinni 

uppbyggingu í ballettþjálfunar-tíma, fyrst æfingar við stöng, síðan í miðrýminu þar sem 

nemendur gera æfingar í röðum, skálínum og hring. Upphitunaræfingar eru æskilegar í byrjun 

tímans og styrktar- og teygjuæfingum fléttað inn eftir þörfum.  

Aðstandendum er boðið að koma og horfa og fylgjast með framförum nemenda, á sérstökum 

áhorfsdegi sem er í kringum prófdag. 

Námsmat 
Til prófs æfa nemendur sér útbúinn ballett-tíma. Próf eru tvisvar sinnum á ári. Einkunn er 

byggð á prófeinkunn, vinnueinkunn og mætingareinkunn. Prófað er í tækni, útgeislun, 

samhæfingu hreyfinga við tónlist og hreyfigæði. Frammistaða er metin af prófdómurum: 

skólastjóra, fagstjóra og öðrum kennara. 
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Táskótækni 
Áríðandi er að stúlkur hefji ekki hefðbundnar æfingar á táskóm fyrr en við 12–13 ára aldur 

eða á 4. stigi. Þær þurfa að hafa náð bæði þeim styrk og þeirri tækni sem krafist er í 

táskóvinnu og  

• ráði við æfingar á hálftá, 

• geti unnið í réttri líkamsstöðu, 

• hafi náð valdi á réttum útsnúningi fótleggja frá mjöðmum. 

Markmið í táskótækni  
Að nemendur:  

• læri helstu grunnæfingar á táskóm,  

• læra að undirbúa táskóna sína til notkunar,  

• nái valdi á grundvallarþáttum í táskótækni s.s. léttleika, öryggi, styrk, mýkt og 

jafnvægi,  

• nái góðri líkamsstjórn og hæfni til að gera allar helstu grunnæfingar á táskóm. 

Kennsluhættir  
Æfingar og spor eru kennd með innlögn og sýnikennslu. Nemendur gera verklegar æfingar 

undir leiðsögn kennara við tónlist eða meðleik píanista, ef þess gerist kostur. Kennari 

leiðbeinir hverjum og einum og yfir allan hópinn á sem uppbyggilegastan hátt. Æfingar eru 

endurteknar og nýjar lagðar inn eftir getustigi nemenda. 

Námsmat 
Frammistaða í táskótímum er er metin sem hluti af prófeinkunn. Á 4. stigi er táskóvinna 

eingöngu metin í vorprófinu (sjá námsmat hér að ofan). 
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Dansverk 
Kennsla í dansverkum (repertoire) er eingöngu á 6. og 7. stigi. 

Markmið í dansverkum (repertoire) 
Að nemandi: 

• kunni orðaforða og hugtök klassískrar ballett- og táskótækni, 

• geti fylgst vel með tónlist og hafi náð góðri tónskynjun, 

• þjálfist í hópdansi, tvídansi og einföldum sólódönsum, 

• taki tillit til dansfélaga og geti unnið saman, 

• þjálfist í að muna atriði úr dansverkum frá einni kennslustund til annarrar, 

• þjálfist í sviðsstaðsetningu, 

• sé meðvitaður um rými og áttir, 

• nái léttleika, sveigjanleika, flæði, þoli og mýkt í hreyfingum, 

• kynnist listdanssögu í tengslum við hvert dansverk. 

Kennsluhættir  
Sóló-dansar eru kenndir með innlögn, sýnikennslu og af myndböndum. Nemendur dansa 

undir leiðsögn kennara við tónlist. Kennari leiðbeinir hverjum og einum og yfir allan hópinn 

á sem uppbyggilegastan hátt. 

Námsmat 
Frammistaða í dansverkum (repertoire) er er metin sem hluti af vinnueinkunn kennara.  
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Nútímadans 
Kennsla í nútímalistdansi fer eingöngu fram á 5. 6. og 7. stigi.  

Markmið í nútímadansi 
Að nemandi: 

• nái tökum á grunn atriðum í nútímalistdanstækni,  

• læri að nota og skynja eigin líkamsþyngd, 

• sé meðvitaður um hreyfingar baks og hryggjarsúlu, 

• viti hvar og hvernig hreyfing byrjar og endar,  

• sé meðvitaður um flutning á líkamsþyngd hvort sem er í parallel stöðu eða útsnúningi 

stöðu,  

• nái tökum á einföldum tækniþáttum í hreyfingu, 

• skynji notkun rýmis í hreyfingu og kyrrstöðu, 

• átti sig á samspili höfuðs og handa í hreyfingu,  

• nái tökum á jafnvægi og tilfinningu fyrir flæði, 

• öðlist tilfinningu fyrir gólfi og gólfvinnu, 

• læri að skynja hreyfingar annarra og þori að taka þátt í þeim, þannig að úr verði gott 

samspil. 

Kennsluhættir 
Æfingar og spor eru kennd með innlögn og sýnikennslu. Nemendur gera verklegar æfingar 

undir leiðsögn kennara við tónlist. Kennari leiðbeinir hverjum og einum og yfir allan hópinn 

á sem uppbyggilegastan hátt. Æfingar eru endurteknar og nýjar lagðar inn eftir getustigi 

nemenda. 

Námsmat 
Vinnueinkunn kennara gildir 100%. Metin er virkni, viðhorf og framför nemenda. 
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Spuni 
Kennsla í spuna fer fram frá 2. stigi.  

Markmið í spuna  
Á 2. og 3. stigi eiga nemendur að:  

• læra undirstöðuþætti spuna og geti nýtt sér þá í spunavinnu, 

• efla með sér hugrekki og þor til að uppgötva, prófa og spinna hreyfingar, 

• læra að vinna einn og með öðrum, 

• læra hugtökin upphaf, miðja og endir í spunavinnu. 

Á eldri stigum eiga nemendur að: 

• kunna undirstöðuþætti spuna og geti fléttað þá auðveldlega saman, 

• verða meðvitaðir um samskipti sín við samnemendur og hlusta á aðra nemendur, 

• vera vakandi fyrir fjölbreytileika mannlífsins og tengingu við spunavinnu,  

• þora að uppgötva nýjar leiðir og fá tækifæri til þess að nota ýmsa miðla,  

• læra að ekkert er rétt eða rangt í hinu skapandi ferli,  

• efla með sér frjóa hugsun og vilja til að útfæra hana,  

• þora að segja skoðun sína og geti gagnrýnt aðra nemendur á jákvæðan og 

uppbyggilegan hátt, 

• geta af nokkuð góðu öryggi flutt texta og kunni að nota rödd og öndun rétt, 

• þora að tjá sig munnlega sem og að nota líkama sinn við ýmis ögrandi verkefni  

• læra að flétta saman dans og leiklist, 

• geta með leiðsögn kennara búið til ördansverk.  

Kennsluhættir 
Spunatímar eru kenndir með sýnikennslu, spunaaðferðum og umræðum. Nemendur eru 

hvattir til góðrar þátttöku í tímum og skapandi hugsunar. 

Námsmat  
Vinnueinkunn kennara gildir 100%. Metin er virkni, viðhorf og framför nemenda. 
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Karakterdansar  
Kennsla í karakterdönsum fer fram á 4. eða 5. stigi.  

Markmið fyrir karakterdansa  
Að nemendur:  

• þjálfist í mismunandi dansstílum, 

• þjálfist í að dansa við mismunandi takt-tegundir og í breytilegum hraða, 

• æfist í hröðum stepp sporum og rytmísku klappi, 

• læri karakterdansa úr þekktum dansverkum. 

Kennsluhættir  
Æfingar og spor eru kennd með innlögn og sýnikennslu. Nemendur gera verklegar æfingar 

undir leiðsögn kennara við tónlist. Kennari leiðbeinir hverjum og einum og yfir allan hópinn 

á sem uppbyggilegastan hátt. Æfingar eru endurteknar og nýjar lagðar inn eftir getustigi 

nemenda. 

Námsmat 
Vinnueinkunn kennara gildir 100%. Metin er virkni, viðhorf og framför nemenda. 

  



   

 

17 

 

1. stig 

Lýsing á námi í klassískum listdansi 
Á fyrsta stigi er kennd líkamsstaða og kynntar stöður í ballett. Farið er í stöður fyrir fætur, 

handleggi og höfuð. Nemendur læra um áttir innan eigin dansrýmis. Auk þess að læra 

almennar stangaræfingar læra þeir liðkunar- og styrktaræfingar. Allar æfingar eru gerðar hægt 

í byrjun með báðar hendur á stöng, síðar til hliðar við stöng og endurteknar úti á gólfi. Hraði 

og þyngdarstig eykst smátt og smátt. Hreyfileikir, spuni og léttir barna- og þjóðdansar eru 

fléttaðir inn í kennslustundir. 

Á þessu stigi er einnig mikilvægt að nemendur læri að koma ávallt í skólabúningi og með 

ballettskó og stúlkur með hárið greitt í balletthnút. Nemendur tileinki sér einnig rétta 

umgengni í æfingarsölum skólans og í leikhúsi þegar nemendasýningar eru.  

Stuðst er við 1.–4. tíma á fyrsta ári skv. Vaganova-kerfinu, (sjá Inntak náms). 

Efnisatriði í klassískum listdansi 
Rétt líkams-staða (s.s. axlir yfir mjaðmir, mjaðmastaða, þyngd yfir tám). 

Staða fótleggja 1. 2. og 3. staða. 

Staða handleggja 1. 2. og 3. staða handleggja og allongée.  

Demi plié í 1. 2. og 3. stöðu.  

Tónlist talin: 1x í 4/4, seinni hluta skólaársins 1x í 2/4.  

Battement tendu úr 1. og 3. stöðu til hliðar, fram og aftur (fyrst kennt úr 1. stöðu til hliðar). 

Tónlist: 2x í 4/4, síðar 1x í 4/4 og seinni hluta skólaársins 1x í 2/4.  

Battement tendu úr 1. og 3. stöðu sem endar í demi plié til hliðar, fram og aftur á bak. Demi 

plié hefst þegar hæll nemur við gólf á leið inn í 1. eða 3. stöðu. 

Tónlist: 2x í 4/4 (4/4 fyrir tendu og 4/4 fyrir plié), síðar 1x í 4/4 og síðast 1x í 2/4.  

Passé par terre í gegnum 1. stöðu fram og aftur. 

Tónlist: 2x í 4/4, síðar 1x í 4/4. 

En de hors / en dedans (hugtökin kynnt). 

Rond de jambe par terre en dehors og en dedans, byrja að gera ¼ hring. 

Tónlist: 2x í 4/4, síðar 1x í 4/4 og seinni hluta skólaársins 1x í 2/4.  

Battement tendu jeté úr 1. og 3. stöðu til hliðar, fram og aftur (fyrst kennt úr 1. stöðu). 

Tónlist: 2x í 2/4, síðar 1x í 2/4. 

Battement tendu jeté með demi plié úr 1. og 3. stöðu til hliðar, fram og aftur.  

Tónlist: 2x í 2/4, síðar 1x í 2/4. 
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Battement tendu pour le pied, (double tendu) frá 1. og 3. stöðu. Seinni hluta skólaársins 

double með demi plié í 2. stöðu. 

Tónlist: 2x í 4/4, síðar 1x í 4/4.  

Battement tendu jeté piqué frá 1. og 3. stöðu til hliðar, fram og aftur.  

Tónlist: 1x 4/4. Piqué 1/4 og síðar í 1/8. 

Battement relevé lent til hliðar, fram og aftur. Síðan gert standandi á móti stöng, til hliðar, 

45° hæð frá gólfi, aftur á bak, næst fram (með bak í stöng). Á síðari hluta skólaársins má fara 

upp í 90° hæð frá gólfi, eftir getu nemenda.  

Tónlist: 2x 4/4. 

Cou de pied stöður fóta fyrir framan og aftan (með vöfðum fæti og strekktum). 

Tónlist: 2x 4/4. 

Petit battement sur le cou de pied (með jöfnum hraða).  

Tónlist:1x í 4/4, seinna 1x í 2/4. 

Battement frappé til hliðar, fram og aftur. Fyrst kennt til hliðar með tá í gólfið og síðar fram 

og aftur. Á síðari hluta skólaársins í 45° hæð frá gólfi. Áherslan lögð á að kenna þá leið sem 

fóturinn fer með jöfnum hraða (áhersla á kraftinn/,,sláttinn“ kemur síðar). 

Tónlist: 1x í 4/4, síðar 1x í 2/4.  

Relevé með og án demi plié, í 1. 2. og 3. stöðu á móti stöng. 

Tónlist: 1x í 4/4, 2x í 2/4 eða 4x í 3/4. 

Battement fondu til hliðar, fram og aftur. Fyrst kennt til hliðar, með tá í gólfið og síðar fram 

og aftur. Á síðari hluta skólaársins í 45° hæð frá gólfi.  

Tónlist: 2x í 4/4, síðar 1x í 4/4.  

Battement soutenu. Sporið er kennt eins og tendu með demi plié á leiðinni út til hliðar, fram 

og aftur og draga saman til baka. Tendu lokast fyrst á flötum fæti, síðari hluta skólaársins er 

farið uppá tá í 5. stöðu.  

Tónlist: 2x í 4/4, síðar 1x í 4/4. 

Grand battement jeté í 1. og 3. stöðu. Byrja með gólfæfingum (liggja á baki/maga) og síðan 

gert standandi á móti stöng, til hliðar og aftur næst með bak í stöng (fram). Sporið kennt í 

gegnum tendu og síðan lyfta fæti. Fyrst kennt til hliðar, með 45° og á síðari hluta skólaársins 

í 90° hæð frá gólfi, eftir getu nemenda. 

Tónlist: 1x 2/4 og síðar í ¼ (bíða einn takt í 1. eða 3. stöðu). 

Rond de jambe en l’air í 45°. Á móti stöng. (Undirbúningur án en dehors og en dedans).  

Tónlist: 1x í 4/4 og síðar 1x í 2/4. 

Battement retiré. Á þessu stigi er fótur hafður undir hné. 

Tónlist: 1x í 4/4. 
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Hliðarbeygja. Efri hluti líkamans hallar/beygir varlega til hliðar og tilbaka (snúa á móti 

stöng). Höfuð snýr í þá átt sem líkaminn halla, án handahreyfinga. 

Tónlist: 2x í 4/4 eða 4x ¾. 

Pas de bourrée changé en dehors og dedans (Fyrst kennt á móti stöng, fyrst án ,,pick-up“ og 

á síðari hluta ársins með „pick-up“).  

Tónlist: 1x 4/4, síðar 1x ¾. 

1. 2. og 3. port de bras. Í 3. port de bra hallar líkaminn ½ leið fram með flatt bak og upp 

aftur, þá hallar líkaminn smávegis aftur á bak (í cambré aftur á bak). Einnig gert út á gólfi.  

Tónlist: 2x í 4/4 og 4x í ¾.  

Épaulement croisée og effacée í 3. stöðu og samhliða kenndar áttir 1–8 skv. kerfi Vaganovu. 

Pas de bourré suivi beint fram og en tournant úr 5. og 6. stöðu. 

Tónlist: Hvert skref í 1/8. 

Temps léve í 1. 2. og 3. stöðu. Hopp eru fyrst kennd að stöng með plié á 1. og 2. takti.  

Tónlist: 1x í 4/4 og síðar 1x í 2/4. 

Changement de pieds. 

Tónlist: 1x í 4/4, síðar 2 til 3 hopp í ¼ hvert.  

Échappé í 2. stöðu án handahreyfinga.  

Tónlist: 2x í 4/4, síðar 1x í 4/4. 

Assemblé eingöngu til hliðar, með því að skipta um fót (aðallega ,,yfir“).  

Tónlist: 1x í 4/4. 

Pas de polka. Polkaspor/skiptispor (einnig upp á tá). 

Tónlist: 2/4. 

Pas de basque í þjóðdansastíl. 

Marsera, ganga/marsera í takt við tónlist. 

Valhopp/Sporhopp.  

Galopp (,,hjólandi“ í loftinu / hestaspor).  

Chassé til hliðar úr 2. stöðu og fram úr 3. stöðu. 

Valsspor (balancé) gengið áfram (eitt spor í plié og næstu tvö upp á tá) og til hliðar.  

Tónlist: hægt 1x 3/4.  
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2. stig 

Lýsing á námi í klassískum listdansi 
Á öðru stigi halda nemendur áfram að byggja upp styrk. Aukin áhersla er á að færa fætur nær 

5. stöðu, ef geta nemenda leyfir. Æfingar við stöng eru þróaðar áfram og einnig æfðar úti á 

gólfi. Æfingar við stöng eru nú gerðar til hliðar við stöngina og þær síðan endurteknar út á 

gólfi. Á þessu stigi er bætt við einföldum adagio-æfingum á gólfi og aukin áhersla á 

hoppæfingar, liðkunar- og styrktaræfingar. Frekari þjálfun fer fram í samhæfingu hreyfinga 

og kennslan er áfram brotin upp með léttum dönsum. 

Stuðst er við kennsluefni 5.–9. tíma á fyrsta ári skv. Vaganova-kerfinu, (sjá Inntak náms). 

Efnisatriði í klassískum listdansi 
Demi plié einnig í 4. stöðu.  

Tónlist talin: 2x í 4/4, seinna 1x í 4/4.  

Grand plié (í öllum stöðum nema 4.), byrja á móti stöng, til hliðar og síðan úti á gólfi. 

Tónlist: 2x í 4/4, seinna 1x í 4/4. 

Battement tendu jeté piqué í 1. og 3. stöðu til hliðar, fram og aftur.  

Tónlist: 1x í ¼, seinna í 1/8. 

Tombé - coupé á demi-pointe (gerð eftir battement frappé og petit battement).  

Tónlist: 1x í 4/4. 

Battement soutenu til hliðar, fram og aftur (fótur fer í gegnum cou de pied fyrst á flötum 

fæti, síðar upp á tá í 5. stöðu). Fyrst enda með tána í gólfið en í lok skólaársins í 45° hæð. 

Tónlist: 2x í 4/4, seinna 1x í 4/4. 

Battement frappé.  

Tónlist: 1x 2/4 hver hreyfing á ¼ og halda ¼.  

Battement doubles frappés til hliðar, fram og aftur, fyrst með tána í gólfið, síðar í 45° hæð. 

Tónlist: 1x í 4/4, hver hreyfing á ¼ (slá, slá )og halda á 2/4. 

Petit battement í cou de pied (með meiri áherslu).  

Tónlist: 1x í 2/4, hver hreyfing á ¼. 

Battement fondu með plié relevé, fyrst kennt með fondu á flötum fæti og síðan farið upp á 

tá á beinum stöðufæti og niður aftur, fram, hliðar, aftur. 

Tónlist: 1x í 4/4. 

Rond de jambe en l´air í 45° en dehors og en dedans.  

Tónlist: 1x í 4/4, seinna 1x í 2/4. 
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Battement relevé lent til hliðar, fram og aftur, fyrst í 45°, síðar í 90°, fyrst kennd liggjandi 

eða á móti stöng/ með bak í stöng. 

Tónlist: 2x í 4/4. 

2. og 3. arabesque með tána í gólfið, fyrst kennt á móti stöng og síðan úti á gólfi í átt nr. 3 

eða 7. 

Tónlist: 2x 4/4 eða 4x ¾. 

Battement développé til hliðar, fram og aftur, í 45°, fyrst kennt liggjandi eða á móti stöng/ 

með bak í stöng. 

Tónlist: 2x í 4/4. 

Attitude fram og aftur, fyrst kennd liggjandi eða á móti stöng/með bak í stöng. 

Grand battement jeté pointe, hliðar, fram og aftur.  

Tónlist: 1x í 2/4, hver hreyfing í ¼ og bíða í ¼.  

Relevé í 1. 2. og 5. (á tveim fótum) og síðan með annan fótinn í cou de pied. 

Tónlist: 2x 4/4 og síðar 1x í 2/4. 

Stöðurnar croisé, effacé og ecarté kynntar. 

Battement tendu og jeté, í áttum út á gólfi. 

Tónlist: 1x 2/4. 

Pas de bourreé með og án þess að skipta um fót, en dehors og en dedans. 

Tónlist: 1x í 2/4 eða 1x í ¾. 

Temps lié par terre en dehors/en dedans. 

Tónlist: 4x í 4/4 eða 8x í ¾. 

Glissade til hliðar (snúa beint fram). 

Tónlist: 1x í 4/4. 

Assmblé til hliðar. 

Tónlist: 1x í 4/4.  

Double assemblé til hliðar. 

Tónlist: 1x í 4/4.  

Petit changement de pieds. 

Tónlist: 1x í 2/4.  

Grand changement de pieds. 

Tónlist: 1x í 4/4.  

Grand échappé í 2. stöðu, með port de bras. 

Tónlist: 1x í 4/4. 
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Sissonne simple (með fót í cou de pied framan/aftan). 

Tónlist: 1x í 4/4.  

Sissonne fermé eingöngu til hliðar og beint fram. 

Tónlist: 1x í 4/4, hreyfing í 2/4 og strekkja úr plié á 2/4.  

Balancé fram og til baka (vals-spor). 

Tónlist: hægt í ¾. 

Pas chassé úr 5. stöðu.  

Undirbúningur fyrir Pas de chat.   

Tónlist: 1x í 2/4 eða í ¾.  

Spuni 2. stig 

Lýsing á námi í spuna 
Á öðru stigi er æskilegt að nemendur fái að uppgötva undirstöðuþætti í spuna en þeir eru 

líkamani, kraftur, rými og tími. Með því að tileinka sér þessa þætti fá nemendur tækifæri til 

að þróa fjölbreytilegar hreyfingar, verða meðvitaðir um rými, kynnast mismunandi krafti 

líkamans og tileinka sér margs konar vinnu við tónlist. Nemendur eru leiddir áfram í 

sköpunarferlinu og hvattir á jákvæðan hátt til að uppgötva eigin hreyfingar. Í kennslunni fær 

einstaklingurinn að blómstra og félagsleg samvinna er efld, nemendur vinna ýmist einir, tveir 

og tveir saman eða í smærri hópum. 

Efnisatriði í spuna 
Líkami: Ytri líkami: Höfuð, handleggir, hendur, fætur, fótleggir, axlir, rifbein, mjaðmir. 

Innri líkami: Vöðvar, bein, liðir, hjarta og lungu (öndun). Hreyfing líkamans: Vagga, teygja, 

beygja, sveifla, hrista, snúast, upp á tá, falla saman o.fl. 

Spor: Ganga, hlaupa, hoppa, stökkva, sporhopp, valhopp og renna. 

Líkamskraftur: Spenna, afslappað, þungt, létt, frjálst- og bundið flæði, skarpt og mjúkt. 

Tími: Takttegundir, tímalengd löng og stutt, hæg og hröð slög, tímamynstur. 

Rými: Lægsta-, mið- og efsta hæð, fram, aftur, snúningur, á staðnum, út um allan sal, skálína, 

sik-sak mynstur og önnur mynstur á gólfi. 
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3. stig 

Lýsing á námi í klassískum listdansi 
Á þriðja stigi er unnið að því að byggja upp góðan vöðvastyrk og jafnvægi til að geta glímt 

við sífellt meira krefjandi verkefni listdansnámsins. Áfram er unnið með verkefni frá fyrri 

stigum. Æfingar eru nú gerðar á hálftá, fyrst við stöng, til undirbúnings fyrir táskótækni og 

æfingar verða meira samsettar við stöng. Adagio-æfingar á gólfi eru lengri, undirbúningur 

hefst fyrir þjálfun snúninga og aukin áhersla á að ná upp styrk í hoppum.  

Stuðst er við kennsluefni 1.–6. tíma á öðru ári skv. Vaganova-kerfinu, (sjá Inntak náms).  

Efnisatriði í klassískum listdansi 
Grand plié í 4. stöðu við stöng. 

Tónlist: 1x í 4/4. 

Undirbúningur (preparation) fyrir rond de jambe par terre en dehors og en dedans. 

Tónlist: 1x 4/4. 

Rond de jambe par terre í demi-plié, en dehors og en dedans. 

Tónlist: 2x 4/4. 

3. port de bras með því að renna aftari fæti hægt niður um leið og bakið hallast fram, koma 

upp og cambré. 

Tónlist: 2x 4/4. 

Battement fondu og battement frappé æfðar á gólfinu og á hálftá við stöng. 

Tónlist: 1x 4/4, síðar 1x 2/4. 

Battement fondu með tombé, hliðar, fram og aftur á bak. 

Tónlist: 2x 2/4. 

Relevé lent í 90°, í allar áttir. 

Tónlist: 2x 4/4 eða 8x ¾. Síðar 1x 4/4 eða 4x ¾. 

Developpé og demi rond de jambe í 90° hæð. 

Tónlist: 2x 4/4. 

Battement développé passé, beygja fót að hné, frá stöðu til stöðu. 

Tónlist: 4x 4/4 eða 8x ¾. 

Attitude croisé og effacé. 

Grand battement í allar áttir, ecarté og í 2. arabesque. 

Tónlist: 2/4, upp á ¼ og niður á ¼. 

Temps lié á terre með cambré. 

Tónlist: 4x 4/4 eða 4x ¾. 
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Undirbúningur fyrir pirouette í 5. og 2. stöðu en dehors og en dedans. 

Tónlist: 1x 4/4. 

Echappé sem endar í 4. stöðu.  

Tónlist: 1x 4/4 og 1x 2/4. 

Assemblé og glissade fram og aftur á bak.  

Tónlist: 1x 2/4. 

Pas jeté, til hliðar og petit jeté.  

Tónlist: 1x í 4/4. 

Changement í ¼ úr hring. 

Tónlist: 1x 2/4, síðar hvert hopp á ¼. 

Chasse og hátt hopp í tire-bouchon úr horni. 

Tónlist: 1x2/4. 

Ballett pas de basque. 

Tónlist: 2x ¾, í lok árs 1x ¾ eða 1x 2/4. 

Balancé fram og til baka og hliðar með ¼ hring.  

Tónlist: hægt í ¾. 

Temps levé á einum fæti, t.d. arabesque og í cou de pied.  

Tónlist: hvert hopp á ¼. 

Æfingar á demi-pointe s.s. relevés sem undirbúnings fyrir æfingar í táskóm. 

Spuni 3. stig 

Lýsing á námi í spuna 
Á þriðja stigi er haldið áfram að vinna með undirstöðuþætti í spuna. Unnið er með hugtökin 

upphaf, miðja og endir. Reynt er af fremsta megni að hvetja nemendur til að sýna hugrekki 

svo þeir hafi löngun til að prófa nýjar leiðir. 

Efnisatriði í spuna 
Líkami: Ytri líkami: Höfuð, handleggir, hendur, fætur, fótleggir, axlir, rifbein, mjaðmir. 

Innri líkami: Vöðvar, bein, liðir, hjarta og lungu (öndun).  

Hreyfing líkamans: Vagga, teygja, beygja, sveifla, hrista, snúast, upp á tá, falla saman o.fl. 

Spor: Ganga, hlaupa, hoppa, stökkva, sporhopp, valhopp og renna. 

Líkamskraftur: Spenna, afslappað, þungt, létt, frjálst- og bundið flæði, skarpt og mjúkt. 

Tími: Takttegundir, tímalengd löng og stutt, hæg og hröð slög, tímamynstur. 

Rými: Lægsta-, mið- og efsta hæð, fram, aftur, snúningur, á staðnum, út um allan sal, skálína, 

sik-sak mynstur og önnur mynstur á gólfi. 
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4. stig 

Lýsing á námi í klassískum listdansi 
Nám og kennsla á fjórða stigi byggir á færni og kunnáttu sem kennd er á fyrri stigum 

ballettnámsins. Áhersla er á að nemendur læri tæknileg atriði rétt frá grunni. Nú er stefnt að 

því að auka úthald, styrk og hæð í hoppum og áfram er unnið með réttan útsnúning fótleggja 

og beinu stöðuna. Aukin áhersla er á flæði, mýkt og samhæfingu, höfuðs og handleggja. 

Tækniæfingar verða meira samsettar og hraði breytilegri, með mismunandi áherslum innan 

sömu æfingar. Æfingum í miðju fjölgar. Adagio-æfingar verða lengri og unnið með 

undirbúning fyrir snúninga (pirouettes). Æfingar hefjast í táskóm (sjá táskótækni). 

Stuðst er við kennsluefni 7.–8. tíma á öðru ári og 1.–6. tíma á þriðja ári skv. Vaganova-

kerfinu, (sjá Inntak náms).  

Efnisatriði í klassískum listdansi 
Detourné 1/2 snúningur úr 5. með plié relevé á demi pointe við stöng.  

Temps relevé. 

Undirbúningur fyrir plié relevé í stórri stöðu við stöng (undanteknar eru stöðurnar ecartés og 

4. arabesque).  

Battement fondu með plié relevé og með demi rond, einnig gert með double fondu.  

Flic flac, hreyfingin æfð án snúnings.  

4. arabesque.  

4. Vaganova port de bras.  

Grand plie í 4. stöðu í miðju.  

Battement tendu og battement tendu jeté en tournant með 1/8 úr hring í hverju tendu og 

svo ¼, en dehors og dedans.  

Rond de jambe á terre en tournant með ¼ úr hring í hverju rond de jambe, en dehors og 

dedans.  

Double fondu, í allar áttir.  

Pas de bourré dessus-dessous. 

Undirbúningur fyrir grand temps lié fram og til baka í 45°.  

Pas couru.  

Assemblé soutenu en tournant, 1/2 hring en dehors og en dedans.  
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Pirouettes frá 5. stöðu og undirbúningur fyrir pirouette frá 4. stöðu fyrst í cou de pied, síðar í 

ritire, en dehors og dedans.  

Temps levé sauté í 4. stöðu.  

Grand changement.  

Grand échappé og échappé sem endar með fót í cou de pied. 

Sissonne ouverte, eingöngu til hliðar og beint fram (enda með tána í gólfið).  

Kynna entrechat quatre og royale.  

Pas de chat með fætur í lágu attitude derriere.  

Nota coupé í samsetningum, hreyfingin er gerð á 1/8.  

Táskór 4. stig 

Lýsing á námi í táskótækni  
Á fjórða stigi hefjast reglulegar æfingar á táskóm. Kennt er einu sinni til tvisvar í viku í 30 

mínútur í senn. Æskilegt er að æfa táskótækni strax eftir balletttíma.  

Fyrsta táskóparið er valið með aðstoð kennarans en á fyrstu vikum skólaársins er einn ballett-

tími nýttur til þessa og farið í hópferð í Ástund. Nemendur fá leiðsögn kennara við að 

undirbúa táskóna sína til notkunar s.s. að sauma bönd og teygjur á réttan hátt og læra smám 

saman að klæða sig rösklega í skóna og að binda böndin rétt.  

Unnið er að því að nemendur finni fyrir stöðugleika og jafnvægi á tám frá byrjun. Í upphafi 

eru æfingar gerðar með báðar hendur á stöng, þær eru fyrst gerðar á báðum fótum og síðan 

frá einni stöðu til annarrar, eftir getu nemenda. Þegar færni er náð við stöng eru æfingar 

útfærðar í miðrýminu. Styrktar- og teygjuæfingar fyrir ristar og ökkla eru æskilegar í byrjun 

tímans. 

Stuðst er við  kennsluefni fyrsta árs fyrir táskó í Vaganova-kerfinu, (sjá Inntak náms).  

Efnisatriði í táskótækni 
Élevé (Rise) fara upp og niður af tá án plié. 

Rélévé í 1. stöðu, 2. og 5.  

Tónlist: 1x 4/4. 

Assemblé soutenu. 

Tónlist: 1x 4/4. 

Glissade. 

Tónlist: 1x 4/4. 
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Echappé í 2. stöðu. 

Tónlist: 1x 4/4. 

Double echappé í 2. stöðu. 

Tónlist: 1x 4/4. 

Pas de bourré changé en dehors og en dedans. 

Tónlist: 1x 2/4 eða 1x ¾. 

Pas de bourré (sans changé) án þess að skipta um fót. 

Tónlist: 1x 2/4 eða 1x ¾. 

Soussou. 

Tónlist: 1x 2/4. 

Pas de bourré suivi í 5. stöðu. 

Hver hreyfing er gerð á 1/16. 

Pas couru, fram og til baka. 

Hver hreyfing í 1/16. 
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Spuni 4. stig 

Lýsing á námi í spuna 
Á fjórða stigi halda nemendur áfram að þróa færni og leikni í undirstöðuþáttum og þjálfast í 

að flétta þá saman. Á þessu stigi er kenndur leiklistarspuni þar sem röddin er kynnt sem annar 

tjáningarmöguleiki í samspili við líkamstjáningu. Í kennslu í leiklistarspuna er meðal annars 

unnið með hlutverkaleiki, látbragð, textaflutning, öndun og traustæfingar. Nemendur eru 

hvattir til að gagnrýna hver annan á jákvæðan og uppbyggilegan hátt. 

Efnisatriði í spuna  

Líkami: Ytri líkami: Höfuð, handleggir, hendur, fætur, fótleggir, axlir, rifbein, mjaðmir. 

Innri líkami: Vöðvar, bein, liðir, hjarta og lungu (öndun).  

Hreyfing líkamans: Vagga, teygja, beygja, sveifla, hrista, snúast, upp á tá, falla saman o.fl. 

Spor: Ganga, hlaupa, hoppa, stökkva, sporhopp, valhopp og renna. 

Líkamskraftur: Spenna, afslappað, þungt, létt, frjálst- og bundið flæði, skarpt og mjúkt. 

Tími: Takttegundir, tímalengd löng og stutt, hæg og hröð slög, tímamynstur. 

Rými: Lægsta-, mið- og efsta hæð, fram, aftur, snúningur, á staðnum, út um allan sal, skálína, 

sik-sak mynstur og önnur mynstur á gólfi. 

Karakterdansar 4. stig 

Lýsing á námi í karakterdönsum 
Nemendur læra dansa þar sem áhersla er lögð á margslungna fótavinnu og góða tilfinningu 

fyrir rytma og hraða. Einnig eru mismunandi stílbrigði og einkenni í dönsum ýmissa þjóða 

kynnt fyrir nemendum.  

Efnisatriði í kennslu í karakterdönsum  
Grunnatriði: Chassé án og með skiptingu, sporhopp, valhopp, pas de basque, polka, vals,  

polonaisspor, masurka, balancé, pivot, cabriole, petit retiré passé, ungversk pas de  

bourré, pas marché, promenade, vikivakaspor, að stappa og klappa sem þróast í rytmiskt 

stepp og klapp.  

Mynstur: Raðir, hringir, ferningur, skálínur, hraðar skiptingar úr einu mynstri í annað o.fl.  

Nefna má barnadansatriði úr klassískum ballettum.  
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5. stig 

Lýsing á námi í klassískum listdansi 
Á fimmta stigi er lögð áhersla á pirouette á sama stað og í skálínu. Flóknari snúningar bætast 

við undir lok stigsins. Styrkur nemenda er byggður upp með sífellt erfiðari æfingum á gólfi 

sem eru gerðar í hring og á hálftá og löngum adagio-æfingum. Fótleggir eiga að vera í 90° 

hæð frá gólfi. Unnið er að auknum hraða og hæð í allegro-æfingum, auk þess er battu kynnt 

til sögunnar. 

Stuðst er við kennsluefni 7.–8. tíma á þriðja ári og 1.–6. tíma á fjórða ári samkvæmt 

Vaganova-kerfinu, (sjá Inntak náms). 

Efnisatriði í klassískum listdansi 
Battement soutenu með hálfum hring.  

Détourné, heill og hálfur snúningur fyrst við stöng og síðan í úti á gólfi. 

Développé ballotté (pas de cheval). 

1/2 snúningur en dehors og en dedans með fót devant eða derriere í 45° hæð frá gólfi. 

Pirouette við stöng.  

Flic flac með snúning. 

5. Vaganova port de bras.  

Demi rond de jambe développé bæði á flötum fæti (og á demi pointe), bæði beint fram og 

úr einni stöðu í aðra, en dehors og en dedans, 90°. 

Undirbúningur fyrir tour lent í stórum stöðum.  

Pas couru notað í samsetningum með öðrum sporum.  

Pas de bourrée ballotté effacé, með og án en tournant með ¼ hring. 

Assemblé soutenu en tournant, en dehors og en dedans, heill hringur. 

Sissonne tombé, pas de bourrée. 

Pas de bourrée en tournant, en dehors og en dedans.  

Pas de bourrée dessus-dessous og en tournant í lok árs.  

Ballonné til hliðar.  
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Soubresaut og sem ferðast.  

Entrechat trois og entrechat cinq.  

Changement og échappé með 1/4 úr hring síðar með 1/2 hring.  

Échappé battu í 2. stöðu og sem endar á öðrum fæti.  

Pas emboité, fyrst á staðnum síðar bæði beint til hliðar og úr horni, cou de pied og 

45°attitude fyrir framan og aftan.  

Sissonne ouverte í 45° hæð.  

Undirbúningur fyrir assemblé porté. 

Undirbúningur fyrir jeté porté croisé en dehors og en dedans. 

Jeté en tournant með 1/2 hring, gert til hliðar. 

Ballonné og coupé ballonné.  

Tour glissade en tournant, fyrst með ½ hring, síðar með heilum. 

Pas de basque. 

Undirbúningur fyrir pique pirouette en tournant úr horni. 

Fyrir pilta: Undirbúningur fyrir tour en l´air. 

Táskór 5. stig 

Lýsing á námi í táskótækni 
Allar æfingar sem kynntar voru á fjórða stigi eru endurteknar og æfðar með auknum hraða. 

Áhersla er lögð á að styrkja fætur. Nemendur endurtaka æfingar úti á gólfi sem hafa verið 

gerðar við stöng. Fleiri æfingar eru framkvæmdar á öðrum fæti og gerðar einfaldar samsettar 

æfingar. Samhæfing handa og fóta er mikilvæg og einnig samhæfing danshreyfinga við 

mismunandi tónlist. Sumar æfingar eru gerðar með snúningum.  

Stuðst er við kennsluefni annars árs í Vaganova-kerfinu, (sjá Inntak náms). 

Efnisatriði í táskótækni 
Relevé í 4. stöðu, en face, croisée og effacée.  

Echappé frá 2. stöðu sem endar í cou de pied.  

Echappé í 4. stöðu, croisée og effacée. 
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Pas de bourrée change, en dehors og dedans sem endar í lítilli stöðu croisée. 

Pas de bourrée sans change, til hliðar, tá í gólf, í lok árs 45°. 

Pas de bourrée suivi en tournant.  

Pas de bourrée dessus-dessous.  

Pas de bourrée ballotté fram og til baka, enda með fót á gólfi í croisé eða effacé.  

Assemblé soutenu sem endar í lítilli stöðu.  

Temps lié par terre.  

Glissade fram, til hliðar og til baka, í croisé, effacé og écarté.  

Glissade en tournant með ½ snúning. 

Pas suivi og pas couru en diagonale.  

Sissonne simple en face, við stöng. 

Passé ritire, við stöng. 

Soussou fram og til baka.  

Jeté við stöng, stíga á fótinn með hinn í cou de pied.  

Pas de polka.  

Échappé í 2. stöðu en tournant með ¼ snúning. 
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Nútímadans 5. stig 

Lýsing á námi í nútímadansi 
Á fimmta stigi eru nemendum kynnt undirstöðuatriði í nútímalistdanstækni. Upphitun fer 

fram á gólfi, standandi og/eða sitjandi. Stuttar samsetningar úr horni kenndar. Hreyfiflæði 

líkamans er kannað þar sem notaðar eru grundvallarreglur tækninnar. Einnig er unnið með 

ólíka rytma, taktbreytingar og hraða. Kennsla byggist á nútímalistdanstækni sem kennd er við 

Horton, Graham og Límón.  

Efnisatriði í nútímatækni 
Roll down, roll upp, flatt bak, plié, tendues, jeté, passé í parallel staða, drop, arm og leg 

swing, þrítaktur. 

Spuni 5. stig 

Lýsing á námi í spuna 
Í kennslunni fær leiklistarspuni meira rými en áður. Unnið er með öryggi, tjáningu, 

textameðferð, raddbeitingu, hlustun og öndun. Nemendur læra að flétta saman dans og leiklist 

og geta notað ýmsa miðla við þá vinnu. Á þessu stigi er lögð rík áhersla á að nemendur vinni 

sjálfstætt og að þeir fái verkefni sem krefjast úrlausna af þeirra hálfu en kennari á að vera til 

leiðsagnar og stuðnings. Nemendur fá svigrúm til þess að nota þá miðla sem þeir kjósa við 

vinnu sína og gert ráð fyrir að þeir geti beitt þeirri tækni sem þeir hafa þegar lært. 

Fjölbreytileiki mannlífsins í allri sinni mynd getur orðið tilefni til frjórrar spunavinnu. 

Efnisatriði í spuna 
Líkami: Ytri líkami: Höfuð, handleggir, hendur, fætur, fótleggir, axlir, rifbein, mjaðmir. 

Innri líkami: Vöðvar, bein, liðir, hjarta og lungu (öndun).  

Hreyfing líkamans: Vagga, teygja, beygja, sveifla, hrista, snúast, upp á tá, falla saman o.fl. 

Spor: Ganga, hlaupa, hoppa, stökkva, sporhopp, valhopp og renna. 

Líkamskraftur: Spenna, afslappað, þungt, létt, frjálst- og bundið flæði, skarpt og mjúkt. 

Tími: Takttegundir, tímalengd löng og stutt, hæg og hröð slög, tímamynstur. 

Rými: Lægsta-, mið- og efsta hæð, fram, aftur, snúningur, á staðnum, út um allan sal, skálína, 

sik-sak mynstur og önnur mynstur á gólfi. 
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6. stig 

Lýsing á námi í klassískum listdansi 
Unnið áfram á sjötta stigi með æfingar í battu og pirouette frá mismunandi stöðum. Pirouette 

í stórum stöðum eru undirbúnir. Lögð er áhersla á áreynslulausar skiptingar úr einni stöðu í 

aðra. Unnið að því að ná tökum á áreynslulausum undirbúningi og meiri hæð í grand allegro. 

Á þessu stigi er lögð áhersla á að bæta battu inn í fyrri allegro-æfingar. Erfiðleikastig, lengd 

og hraði æfinga eru aukinn til muna.  

Stuðst er við kennsluefni 1.– 6. tíma á fimmta ári samkvæmt Vaganova-kerfinu, (sjá Inntak 

náms). 

Efnisatriði í klassískum listdansi 
Aukin áhersla á lengri æfingar, beats í hoppum og fleiri snúningar. Undirbúningur fyrir 

pirouettes í stærri stöðum og stór hopp. 

Grand rond de jambe jeté en dehors og en dedans.  

Battement soutenu, 90°. 

Fondu, 90°. 

Développé með snöggu balancé í öllum stöðum og áttum.  

Développé með plié relevé og snúning að og frá stöng. 

Développé með tombé. 

Grand rond de jambe développé bæði á flötum fæti og á demi pointe, bæði beint fram og úr 

einni stöðu í aðra, en dehors og en dedans, 90°. 

Flic-flac en tournant en dehors og en dedans við stöng, á gólfi án snúnings.  

Tombé með ½ snúning, skipta um stöðu, fótur í cou de pied, en dehors og dedans, í samsettri 

æfingu, t.d. með fondu, frappé eða petit battement. 

Grand battement jeté balancé, fram og tilbaka.  

Soft grand battement. 

Temps lié í 90° hæð, stigið á demi pointe.  

Frappé, einfalt og tvöfalt, er gert í hring á gólfi, einnig soutenu í 45° hæð og petit 

battement.  

Battement battus.  
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Tvöfaldir pirouette úr ýmsum stöðum.  

Temps relevé með pirouette. 

Grands temps relevé sauté. 

6. Vaganova port de bras. 

Tour lent í stórum stöðum, með að fara úr einni stöðu í aðra. 

Undirbúningur fyrir tour a la seconde frá 2. stöðu. 

Pirouettes úr 2. stöðu. 

Pirouette a la seconde úr 2. stöðu í lok árs. 

Undirbúningur fyrir pirouette úr grand plié. 

Grand fouetté effacé en dehors og en dedans.  

Grand foutté Italian en dehors og en dedans. 

Tour fouetté, 4–8 hringir. 

Échappé í 4. stöðu og assemblé en tournant með 1/4 snúningi.  

Double assemblé og assemblé battu.  

Assemblé og jeté porte. 

Grand assemblé. 

Assemblé battu.  

Jeté battu og undirbúningur fyrir ballonné battu. 

Jeté sem endar í stórri stöðu. 

Jeté fermé í 45° hæð.  

Ballonné sem ferðast, í allar áttir. 

Grand sissonne ouverte sem flyst úr stað og grand sissonne tombé í allar áttir og stöður.  

Rond de jambe en l´air sauté.  

Brisé dessus og brisé dessous.  



   

 

35 

 

Tour chainés.  

Pas failli, fram og til baka.  

Petit pas de basque en tournant.  

Grand sissonne ouverte.  

Grand jeté í arabesque og attitude. 

Fyrir pilta: Tour en l´air. 

Táskór 6. stig 

Lýsing á námi í táskótækni 
Tæknivinna verður nákvæmari og flóknari samsettar æfingar bætast við. Áhersla er lögð á að 

nemendur hafi gott vald yfir líkama sínum í táskóæfingum. Endurteknar æfingar hjálpa til að 

byggja upp sjálfstraust nemenda. Á þessu stigi er æft meira á öðrum fæti. Krafist er betri 

tækni við framkvæmd ýmissa snúninga og nemendur þurfa að vera öruggir í rýminu.  

Stuðst er við kennsluefni þriðja til fjórða árs í Vaganova-kerfinu, (sjá Inntak náms). 

Efnisatriði í táskótækni 
Jeté sem ferðast í allar áttir.  

Jeté fondu en diagonale fram og til baka.  

Glissade en tournant með heila snúningu.  

Undirbúningur fyrir pirouette frá 5. stöðu og með snúningi í lok árs.  

Sissonne simple en tournant með ¼ snúningu á öðrum fæti.  

Assemblé soutenu en tournant. 

Changement de pieds. 

Changement de pieds en tournant.  

Coupé-ballonné til hliðar.  

Pas de bourrée en tournant. 

Pas de bourrée ballotté í effacé en tournant. 

Échappé í 4. stöðu en tournant með ¼ snúningu.  
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Échappé í 2. stöðu en tournant með ½ snúningu.  

Undirbúningur fyrir pirouette frá 4. stöðu, en dehors og en dedans. 

Dansverk (repertoire) 6. stig 

Lýsing á námi í dansverkum (repertoire) 
Á sjötta stigi hafa nemendur lært táskótækni í tvö ár og eru tilbúnir að læra fleiri samsettar 

æfingar í dansverka formi eða repertoire. Kynnt eru fyrir nemendum hlutverk úr 

hefðbundnum dansverkum í klassískum listdansi og lögð áhersla á að þeir tileinki sér 

orðaforða og hugtök klassískrar ballett- og táskótækni. Nemendur þjálfast í að fylgjast vel 

með tónlistinni og læra að telja mismunandi takttegundir. Kynnt er fyrir nemendum hvernig 

dansa beri í hópdönsum. Einnig kemur til greina að dansa í minni hópum eins og pas de 

quatre. Hver og einn ber ábyrgð á sínum sporum en áhersla er lögð á að nemendur taki tillit 

til og séu meðvitaðir um hvern annan. Mikilvægt er að nemendur þjálfist í að muna efni frá 

síðustu kennslustund og koma undirbúnir í næsta dansverkatíma. Þeir læra að vera meðvitaðir 

um áttir og staðsetningar sem tilheyra sviðsetningu. Mælt er með að kennari kynni fyrir 

nemendum sögu og bakgrunn viðkomandi dansverks. Einnig er hægt að kynna fyrir 

nemendum karakterdansa úr þekktum dansverkum. 

Efnisatriði í dansverkum (repertoire) 
Notuð eru flest spor og hugtök frá klassískum ballett- og táskótímum sem æfð hafa verið 

hingað til. Kenndir eru hópdansar eins og til dæmis: Vals úr Þyrnirós og Hnotubrjótinum. 

Einnig koma til greina hlutverk í minni hópum eins og hópdans frá Walpurgisnacht og pas de 

quatre frá Svanavatnið. Hugtök um áttir og staðsetningu á sviðinu sem koma til greina: 

skálína, uppsviðs, niðursviðs, sviðs hægri, sviðs vinstri, hringur (eða ,,menage“). 
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Nútímadans 6. stig 

Lýsing á námi í nútímadansi 
Á sjötta stigi er krafist meiri styrks af nemendum, tækni dýpkuð og æfingar gerðar lengri og 

meiri hraða. Áfram er unnið með samsetningar úr horni en einnig er nemendum ögrað með 

flóknari samsetningum sem reyna á dansflæði. Áfram unnið með rytma, taktbreytingar og 

hraði verða flóknari. 

Efnisatriði í nútímatækni 
Rebound, second postition phrase, headswings, suspension, opposition, succesional arms, 

dínamík, curved position, rúllur á gólfi, slides standandi og niður á gólf. Turn í plíé, tilt, 

chainé, grand jeté, split jeté, chasse entournant, Off balance positions, samhæfing o.fl.  

Spuni 6. stig 

Lýsing á námi í spuna 
Á sjötta stigi fær leiklistarspuni meira rými en áður. Haldið er áfram að vinna með öryggi, 

tjáningu, textameðferð, raddbeitingu, hlustun og öndun. Nemendur læra að flétta saman dans 

og leiklist og geta notað ýmsa miðla við þá vinnu. Nú er vinna sjálfstæðari en áður en kennari 

er áfram til leiðsagnar og stuðnings. Nemendur fá svigrúm til þess að nota þá miðla sem þeir 

kjósa við vinnu sína og gert er ráð fyrir að þeir geti beitt þeirri tækni sem þeir hafa þegar lært. 

Fjölbreytileiki mannlífsins í allri sinni mynd getur orðið tilefni til frjórrar spunavinnu. 

Efnisatriði í spuna 
Líkami: Ytri líkami: Höfuð, handleggir, hendur, fætur, fótleggir, axlir, rifbein, mjaðmir. 

Innri líkami: Vöðvar, bein, liðir, hjarta og lungu (öndun).  

Hreyfing líkamans: Vagga, teygja, beygja, sveifla, hrista, snúast, upp á tá, falla saman o.fl. 

Spor: Ganga, hlaupa, hoppa, stökkva, sporhopp, valhopp og renna. 

Líkamskraftur: Spenna, afslappað, þungt, létt, frjálst- og bundið flæði, skarpt og mjúkt. 

Tími: Takttegundir, tímalengd löng og stutt, hæg og hröð slög, tímamynstur. 

Rými: Lægsta-, mið- og efsta hæð, fram, aftur, snúningur, á staðnum, út um allan sal, skálína, 

sik-sak mynstur og önnur mynstur á gólfi. 
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7. stig 

Lýsing á námi í klassískum listdansi 
Á sjöunda og seinasta stigi grunnnáms er lögð áhersla á mismunandi hopp og eiga nemendur 

að hafa náð góðri hæð í hoppæfingum. Einnig skulu víxlanir í battu æfingum vera skýrar og 

nákvæmar. Styrkur nemenda og þol er þjálfað áfram með lengri og erfiðari æfingum. Lögð er 

áhersla á gott flæði og fágaðar hreyfingar. Gæta þarf samræmis á milli handleggja og höfuðs 

og sinna þarf hverju smáatriði vel. Dansinn og tónlistin þurfa að mynda eina órofa heild.  

Stuðst er við kennsluefni 7.–8. tíma á fimmta ári og 1.– 3. tíma á sjötta ári samkvæmt 

Vaganova-kerfinu, (sjá Inntak náms). 

Efnisatriði í klassískum listdansi 
Battement divisés en quarts en dehors og en dedans.  

Grand battement jeté með snöggu développé í allar áttir, stöður og með demi pointe og 

síðar með passé í 90° hæð, fram og til baka.  

Port de bras á demi pointe með fótlegg í 90° hæð.  

Frappé, tombé, fondu, soutenu, petit battement og rond de jambe en l´air allt þetta en 

tournant við stöng.  

Temps lié með einföldum pirouette en dehors og en dedans.  

Pirouette og tirebouchon úr grand plié en dehors og en dedans.  

Undirbúningur fyrir pirouette í seconde úr 4. stöðu. 

Flic flac á gólfi með snúningi og síðast á árinu flic flac sem endar í litlum stöðum.  

Ballonne battu.  

Cabriole.  

Grands emboités.  

Fouetté en tournant með fleiri snúningum en áður. 

Piltar: Pirouette sem endar á öðru hné.  

Sissonne en tournant simple og ouverte.  

Cabriole síðast á árinu í 90° hæð.  

Entrechat six. 
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Táskór 7. stig 

Lýsing á námi í táskótækni 
Á sjöunda stigi þurfa nemendur að hafa góðan styrk, gott þol og betra jafnvægi á táskóm. 

Lögð er áhersla á að þjálfa flæði og mýkt. Á þessu stigi er krafist meiri épaulement í 

samsettum æfingum. Jafnframt þurfa nemendur að kunna að beita líkama sínum rétt og 

stjórna honum við útfærslu í stærri stöðum og æfingum á öðrum fæti.  

Stuðst er við kennsluefni fjórða til fimmta árs í Vaganova-kerfinu, (sjá Inntak náms). 

Efnisatriði í táskótækni 
Sissonne ouverte 45° í öllum áttum á staðnum.  

Jeté í stórri stöðu og plié í sömu stöðu. 

Assemblé soutenu en tournant til hliðar með ½ snúning, en dehors og en dedans. 

Assemblé soutenu en tournant til hliðar með heilan snúning.  

Sissonne simple tire bouchon.  

Sissonne simple en tournant með ¼ snúning og ½ snúning.  

Einn pirouette frá 4. og 5. stöðu, en dehors og en dedans, tveir pirouettes í lok árs.  

Grande sissonne ouverte á staðnum.  

Grande sissonne ouverte sem ferðast.  

Einfalt rond de jambe en l’air, en dehors og en dedans.  

Jeté en tournant en diagonale  

Ballonné croisé og effacé sem ferðast fram og til baka. 

Tour glissade en tournant til hliðar og en diagonale.  

Grand battements í allar áttir.  

Pas de bourrée suivi í stóran hring.  

Endurteknir pirouettes frá 5. stöðu, en dehors og en dedans. 

Petit changements de pieds en tournant og sem ferðast en diagonale.  

Tour fouettés, að minnsta kosti 4 hringir. 
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Dansverk (repertoire) 7. stig 

Lýsing á námi í dansverkum (repertoire) 
Haldið er áfram vinnu í hópdönsum en bætt við fleiri verkefnum sem dönsuð eru í minni 

hópum, s.s. pas de trois og einföld sóló úr ballett. Efnisatriði eru meira krefjandi á þessi stigi 

og sporum bætt við með hliðsjón af því sem kennt hefur verið í táskótímum hingað til. Unnið 

er með léttleika og þol nemenda. Á sama hátt og í táskótímum er á þessu stigi krafist 

sveigjanleika, flæði og mýktar í hreyfingum og meiri épaulement. Þess er einnig krafist að 

nemendur hafi góða tónskynjun og rýmistilfinningu. 

Efnisatriði í dansverkum (repertoire) 
Notuð eru flest spor og hugtök frá klassískum ballett- og táskótímum sem æfð hafa verið 

hingað til. Bætt er við krefjandi efni frá klassískum dansverkum eins og hópdönsum úr 

Raymonda, Les Sylphides, Don Kíkóta og Paquita. Pas de quatre og pas de trois efni úr 

þessum verkum koma einnig til greina. Kennarar geta einnig valið einföld sóló, eins og fyrsta 

Álfadísasóló úr Þyrnirós og sóló úr Les Sylphides með hliðsjón af tæknilegri getu nemenda. 

Nútímadans 7. stig 

Lýsing á námi í nútímadansi 
Á sjöunda stigi er krafist meiri styrks af nemendum og æfingar gerðar af meiri hraða. Þau 

kynnast José Limón tækni. Nemendur nota hugtök tækninnar í hreyfingu og nota gólfið sem 

núllpunkt þaðan sem þau rísa og koma aftur niður. Limón tækni er sterklega tengd 

húmanisma, andardrætti, tónheyrn (musicality) og öðrum listformum. Áfram er unnið með 

samsetningar úr horni en einnig er nemendum ögrað með samsetningum sem reyna á 

dansflæði. Áfram unnið með rytma og taktbreytingar verða flóknari. Í seinni hluta áfangans 

eru kennd grunnatriði snertispuna.  

Efnisatriði í nútímatækni 
Fall and recovery, rebound, weight, suspension, succession and isolation. Nemendur nota 

þessi hugtök í hreyfingu og nota gólfið sem núllpunkt þaðan sem þau rísa og koma aftur 

niður.  

Spuni 7. stig 

Lýsing á námi í spuna 
Á sjöunda stigi er aðallega unnið með leiklistarspuna. Nemendur ættu að hafa öðlast það 

sjálfsöryggi að þeir geti unnið með tjáningu, textameðferð, raddbeitingu, hlustun og öndun á 

sjálfstæðan hátt. Nú er vinna sjálfstæðari en áður en kennari er áfram til leiðsagnar og 

stuðnings. Nemendur fá svigrúm til þess að nota þá miðla sem þeir kjósa við vinnu sína og 

gert er ráð fyrir að þeir geti beitt þeirri tækni sem þeir hafa þegar lært. Fjölbreytileiki 

mannlífsins í allri sinni mynd getur orðið tilefni til frjórrar spunavinnu. 
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Efnisatriði í spuna 
Líkami: Ytri líkami: Höfuð, handleggir, hendur, fætur, fótleggir, axlir, rifbein, mjaðmir. 

Innri líkami: Vöðvar, bein, liðir, hjarta og lungu (öndun).  

Hreyfing líkamans: Vagga, teygja, beygja, sveifla, hrista, snúast, upp á tá, falla saman o.fl. 

Spor: Ganga, hlaupa, hoppa, stökkva, sporhopp, valhopp og renna. 

Líkamskraftur: Spenna, afslappað, þungt, létt, frjálst- og bundið flæði, skarpt og mjúkt. 

Tími: Takttegundir, tímalengd löng og stutt, hæg og hröð slög, tímamynstur. 

Rými: Lægsta-, mið- og efsta hæð, fram, aftur, snúningur, á staðnum, út um allan sal, skálína, 

sik-sak mynstur og önnur mynstur á gólfi. 
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