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Ágrip	  

Í	  þessari	  rannsóknarritgerð	  er	  tískusagan	  skoðuð	  og	  hún	  tengd	  við	  Aðalnámskrá	  
grunnskólanna.	  Unnið	  er	  eftir	  fjórum	  rannsóknarspurningum;	  Hvernig	  breyttist	  kventískan	  
í	  takt	  við	  aukið	  sjálfstæði	  kvenna	  á	  fyrri	  hluta	  20.	  aldar?	  Hvernig	  fléttast	  grunnþættir	  

aðalnámskrárinnar	  inní	  kennslu	  tískusögunnar?	  Hvers	  vegna	  er	  kynjafræðsla	  mikilvæg	  í	  

grunnskólum?	  Hvernig	  er	  hægt	  að	  nota	  tískusöguna	  sem	  hjálpargagn	  í	  kynjafræðslu?	  
Tískusagan	  er	  skoðuð	  til	  hlýtar	  í	  tengslum	  við	  stöðu	  og	  sjálfstæði	  kvenna	  í	  samfélaginu	  

hverju	  sinni.	  Tískusaga	  fyrri	  hluta	  20.	  aldar	  er	  skoðuð	  og	  seinni	  hluti	  19.	  aldar	  er	  einnig	  

skoðaður	  gróflega	  til	  samanburðar.	  Því	  næst	  er	  skoðað	  hvernig	  hægt	  er	  að	  tengja	  
tískusöguna	  við	  kennslufræði	  og	  er	  það	  skoðað	  útfrá	  grunnþáttum	  aðalnámskrárinnar.	  Að	  

lokum	  er	  fjallað	  um	  það	  hvers	  vegna	  kynjafræði	  á	  heima	  í	  grunnskólum	  og	  hvernig	  má	  

nota	  tískusöguna	  sem	  kennsluefni	  í	  kynjafræði.	  Helstu	  niðurstöður	  ritgerðarinnar	  eru	  
meðal	  annars	  að	  tískan	  tekur	  verulegt	  mið	  af	  félagslegri-‐	  og	  samfélagslegri	  stöðu	  kvenna.	  

Einnig	  má	  sjá	  að	  tískusagan	  fellur	  vel	  að	  nýju	  aðalnámskránni	  og	  má	  tengja	  hana	  bæði	  við	  
grunnþætti	  aðalnámskrárinnar	  og	  hæfniviðmið	  í	  textílmennt.	  Að	  lokum	  kom	  í	  ljós	  að	  
kynjafræði	  á	  mikið	  erindi	  inn	  í	  grunnskólana	  því	  enn	  hefur	  ekki	  fullu	  jafnrétti	  kynjana	  verið	  

náð	  og	  getur	  tískusagan	  verið	  góð	  leið	  til	  að	  kenna	  nemendum	  um	  jafnrétti	  og	  kynjafræði.	  
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Formáli	  

Ritgerð	  þessi	  er	  lokaverkefni	  til	  B.Ed.	  prófs	  í	  grunnskólakennarafræði	  og	  er	  hún	  tengd	  

kjörsviði	  mínu,	  textílmennt	  og	  er	  unnin	  á	  sjötta	  misseri.	  Ég	  hef	  alltaf	  haft	  mikin	  áhuga	  á	  

bæði	  tísku	  og	  mannréttindum.	  Eftir	  að	  hafa	  unnið	  lítið	  verkefni	  um	  tískuhönnuðinn	  Coco	  
Chanel	  á	  fjórða	  misseri	  vaknaði	  áhugi	  minn	  á	  þessu	  efni	  og	  ég	  áttaði	  mig	  á	  því	  hvað	  tískan	  

og	  tískusagan	  tekur	  mikið	  mið	  af	  stöðu	  kvenna	  og	  í	  raun	  samfélaginu	  í	  heild.	  Mér	  þótti	  

þetta	  mjög	  merkilegt	  og	  fannst	  í	  raun	  ótrúlegt	  að	  hafa	  aldrei	  lært	  um	  þetta	  í	  skóla	  og	  
ákvað	  því	  að	  ritgerðin	  mín	  myndi	  fjalla	  um	  kventísku	  í	  samanburði	  við	  sjálfstæði	  kvenna.	  	  

Vinnan	  á	  bak	  við	  þessa	  ritgerð	  var	  mikil	  og	  ég	  þurfti	  að	  skipuleggja	  mig	  vel.	  Mesta	  

vinnan	  fólst	  í	  því	  að	  leita	  að	  heimildum	  og	  vinna	  úr	  þeim.	  Einnig	  fór	  mikill	  tími	  að	  ákveða	  

hvernig	  best	  væri	  að	  setja	  ritgerðina	  upp.	  Ég	  fékk	  mikla	  hjálp	  við	  gerð	  ritgerðarinnar	  frá	  
leiðsögukennaranum	  en	  ég	  vil	  einnig	  þakka	  samnemendum	  mínum,	  Guðfinnu,	  Tönju	  og	  

Ingunni	  fyrir	  að	  veita	  mér	  félagskap	  og	  sýna	  mér	  mikla	  hjálpsemi	  á	  meðan	  á	  þessu	  ferli	  

stóð.	  Við	  hjálpuðumst	  mikið	  að	  við	  að	  skipuleggja	  tíma	  okkar,	  hvöttum	  hvor	  aðra	  áfram	  og	  

vorum	  duglegar	  að	  koma	  með	  gagnlegar	  ábendingar.	  Það	  er	  ómetanlegt	  að	  hafa	  einhvern	  
með	  sér	  í	  þessu	  ferli	  og	  geta	  borið	  saman	  bækur	  sínar	  við	  einhvern.	  

Þetta	  lokaverkefni	  er	  samið	  af	  mér	  undirrituðum.	  Ég	  hef	  kynnt	  mér	  Siðareglur	  Háskóla	  
Íslands	  (2003,	  7.	  nóvember,	  http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur)	  og	  fylgt	  þeim	  

samkvæmt	  bestu	  vitund.	  Ég	  vísa	  til	  alls	  efnis	  sem	  ég	  hef	  sótt	  til	  annarra	  eða	  fyrri	  eigin	  
verka,	  hvort	  sem	  um	  er	  að	  ræða	  ábendingar,	  myndir,	  efni	  eða	  orðalag.	  Ég	  þakka	  öllum	  

sem	  lagt	  hafa	  mér	  lið	  með	  einum	  eða	  öðrum	  hætti	  en	  ber	  sjálf	  ábyrgð	  á	  því	  sem	  missagt	  

kann	  að	  vera.	  Þetta	  staðfesti	  ég	  með	  undirskrift	  minni.	  

	  

Reykjavík,	  ____.__________________	  20__	  

	  

_________________________________	   	  
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1 Inngangur	  

Tískusagan	  er	  stór	  partur	  af	  sögu	  mannkynsins	  og	  er	  hún	  afar	  mikilvæg	  menningarleg	  

staðreynd.	  Tískan	  er	  síbreytileg	  og	  tekur	  stöðugt	  mið	  af	  samfélaginu	  og	  menningu	  þess.	  
Vegna	  þess	  hve	  tískan	  er	  tengd	  tíðarandanum	  á	  hverjum	  tíma	  þá	  er	  saga	  hennar	  góð	  leið	  

til	  að	  skoða	  hvaða	  áhrif	  stórar	  breytingar	  á	  samfélagslegum	  mynstrum	  geta	  haft	  á	  líf	  fólks	  

og	  þar	  af	  leiðandi	  á	  tískuna.	  Í	  þessari	  ritgerð	  er	  tískusagan	  skoðuð	  útfrá	  sjónarmiði	  kvenna	  
og	  athugað	  er	  hvort	  og	  þá	  hvernig	  tískan	  breytist	  í	  takt	  við	  sjálfstæði	  og	  stöðu	  kvenna	  

hverju	  sinni.	  Skoðað	  er	  hvort	  tískan	  endurspegli	  stöðu	  kvenna	  og	  hvort	  tískan	  er	  öðruvísi	  

þegar	  konur	  eru	  ósjálfstæðir	  einstaklingar	  sem	  fylgja	  siðferðislögum	  og	  reglum	  um	  
sæmilega	  hegðun	  eða	  þegar	  konur	  eru	  sjálfstæðir	  einstaklingar,	  virkir	  meðlimir	  á	  

vinnumarkaðnum	  og	  lifa	  sjálfstæðu	  félagslífi.	  Skoðað	  er	  hvernig	  konur	  hafa	  þurft	  að	  

berjast	  fyrir	  réttindum	  sínum	  og	  hvernig	  tískan	  hefur	  oft	  verið	  grundvöllur	  þeirrar	  baráttu.	  
Einnig	  er	  það	  athugað	  hvort	  þróun	  sjálfstæðis	  og	  réttinda	  kvenna	  sé	  stöðug	  í	  jákvæða	  átt	  

eða	  hvort	  afturhald	  eigi	  sér	  stað.	  	  

Tískan	  er	  enn	  þann	  dag	  í	  dag	  stór	  partur	  af	  okkar	  daglega	  lífi.	  Til	  að	  fólk	  sé	  meðvitað	  

um	  þau	  áhrif	  sem	  tískan	  getur	  haft	  á	  líf	  okkar	  þarf	  fólk	  að	  vera	  meðvitað	  um	  sögu	  

tískunnar	  og	  helstu	  áhrifaþátta	  tískunnar.	  Tískan	  og	  það	  sem	  henni	  fylgir	  getur	  haft	  slæm	  

áhrif	  á	  líðan	  fólks	  og	  til	  að	  reyna	  að	  koma	  í	  veg	  fyrir	  það	  þarf	  að	  vera	  skipulögð	  kennsla	  í	  
grunnskólum	  um	  tískuna	  og	  söguna	  tengda	  henni.	  Nemendur	  og	  þá	  sérstaklega	  unglingar	  

geta	  verið	  viðkvæmir	  fyrir	  þeim	  tískuáróðri	  sem	  er	  í	  samfélaginu	  og	  getur	  hann	  laskað	  

sjálfsmynd	  þeirra.	  Þess	  vegna	  er	  sérstaklega	  mikilvægt	  að	  nemendum	  sé	  kennt	  um	  áhrifin	  

sem	  tískan	  getur	  haft	  og	  getur	  tískusagan	  komið	  þar	  vel	  að	  notum.	  Tískusagan	  verður	  
skoðuð	  sem	  kennsluefni	  í	  kafla	  þrjú	  og	  hún	  tengd	  við	  Aðalnámskrá	  grunnskóla,	  

grunnþættina	  sex	  og	  hæfniviðmiðin	  í	  textílmennt.	  Hver	  grunnþáttur	  og	  mikilvægi	  hans	  
verður	  skoðað.	  Farið	  er	  í	  hvernig	  kennsla	  á	  tískusögunni	  getur	  verið	  áhrifarík	  leið	  til	  að	  
innleiða	  þessa	  grunnþætti	  í	  kennslu	  í	  grunnskólum.	  

Að	  lokum	  verður	  mikilvægi	  kynjafræði	  í	  grunnskólum	  skoðuð.	  Í	  tískusögunni	  felst	  mikil	  

saga	  kynjafræðinnar	  og	  í	  gegnum	  tískuna	  sést	  hversu	  mikið	  staða	  kvenna	  hefur	  breyst.	  

Stöðugt	  þarf	  þó	  að	  berjast	  fyrir	  jafnrétti	  því	  það	  kemur	  ekki	  að	  sjálfu	  sér	  eins	  og	  skýrt	  
kemur	  fram	  í	  tískusögunni	  og	  er	  því	  mikilvægt	  að	  fjalla	  um	  kynjafræði	  í	  grunnskólum.	  Í	  

síðasta	  hluta	  þessarar	  ritgerðar	  verða	  kostir	  kynjafræðinnar	  skoðaðir	  og	  hvernig	  má	  kenna	  

nemendum	  sögu	  jafnréttindabaráttu	  kvenna	  í	  gegnum	  tískusöguna.	  Um	  leið	  er	  skoðað	  
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hvernig	  hægt	  er	  að	  sýna	  nemendum	  fram	  á	  nauðsyn	  áframhaldandi	  jafnréttindabaráttu	  

með	  því	  að	  tengja	  hana	  við	  tískusöguna.	  	  

Eftirfarandi	  spurningar	  voru	  hafðar	  í	  huga	  við	  vinnslu	  ritgerðarinnar:	  	  

1) Hvernig	  breyttist	  kventískan	  í	  takt	  við	  aukið	  sjálfstæði	  kvenna	  á	  fyrri	  hluta	  20.	  

aldar?	  

2) Hvernig	  fléttast	  grunnþættir	  aðalnámskrárinnar	  inní	  kennslu	  tískusögunnar?	  

3) Hvers	  vegna	  er	  kynjafræðsla	  mikilvæg	  í	  grunnskólum?	  	  

4) Hvernig	  er	  hægt	  að	  nota	  tískusöguna	  sem	  hjálpargagn	  í	  kynjafræðslu?	  
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2 Tískusagan	  og	  sjálfstæði	  kvenna	  

Í	  íslenskri	  orðabók	  er	  skýring	  á	  orðinu	  tízka	  á	  eftirfarandi	  hátt:	  ,,Tízka	  –	  siður,	  venja,	  
breytileg	  eftir	  breytilegum	  smekk,	  ríkjandi	  um	  skemmri	  eða	  lengri	  tíma:	  oft	  einkum	  í	  
klæðaburði	  og	  snyrtingu:	  sumartízkan,	  tízkublað,	  tízkudama”	  (Árni	  Böðvarsson,	  1963,	  bls.	  

725).	  

Tískan	  er	  óneitanlega	  hluti	  af	  okkar	  daglega	  lífi	  og	  er	  spegilmynd	  samfélagsins	  sem	  við	  

lifum	  í.	  Fatnaður	  er	  félagslegt	  tákn	  sem	  sýnir	  stétt	  og	  stöðu,	  forréttindi	  okkar,	  frelsi	  og	  

hefðir	  (Ásdís	  Jóelsdóttir,	  2013,	  bls.	  7).	  Tískan	  er	  hverful	  og	  margbreytileg	  og	  hún	  hefur	  

tekið	  mörgum	  stakkaskiptum	  í	  gegnum	  tíðina.	  Í	  dag	  er	  oft	  erfitt	  að	  gera	  sér	  grein	  fyrir	  því	  

hvað	  er	  í	  tísku	  því	  stílarnir	  eru	  svo	  margbreytilegir	  og	  eru	  í	  takt	  við	  ólíka	  persónuleika.	  Hér	  
áður	  fyrr	  ákváðu	  stóru	  tískuhúsin	  á	  hverju	  ári	  hver	  stíllinn	  yrði	  og	  hvað	  yrði	  í	  tísku	  og	  þá	  

var	  ekki	  jafn	  mikill	  munur	  á	  því	  hvernig	  fólk	  klæddist	  eins	  og	  er	  í	  dag.	  Klæðnaður	  er	  einnig	  
mun	  frjálslegri	  í	  dag,	  nú	  eru	  ekki	  lengur	  eins	  strangar	  reglur	  um	  hvað	  flokkast	  sem	  
kvöldfatnaður,	  samkvæmisklæðnaður	  og	  svo	  famvegis.	  Nú	  til	  dags	  getur	  fólk	  farið	  í	  

gallabuxum	  í	  samkvæmi	  án	  þess	  að	  neinn	  kippi	  sér	  upp	  við	  það	  miðað	  við	  að	  á	  seinni	  hluta	  
19.	  aldar	  skiptu	  konur	  oft	  um	  fatnað	  yfir	  daginn	  því	  sérstakur	  klæðnaður	  var	  notaður	  við	  

hvert	  tilefni.	  Þó	  eru	  ennþá	  óskrifaðar	  reglur	  um	  tískuna,	  kona	  mætir	  t.d.	  ekki	  í	  líkamsrækt	  í	  

síðkjól	  eða	  í	  fínt	  boð	  í	  hlaupabuxum	  og	  íþróttaskóm	  (Gertrud	  Lehnert,	  1998/2000,	  bls.	  8–
9).	  	  

Tískan	  er	  síbreytileg	  og	  tekur	  stöðugt	  mið	  af	  því	  sem	  er	  í	  gangi	  í	  samfélaginu.	  Þannig	  

verður	  tískan	  einskonar	  spegill	  af	  samfélaginu	  og	  tíðarandanum.	  Fólk	  skilgreinir	  sig	  yfirleitt	  

sem	  hluta	  af	  einhverjum	  þjófélagshópi	  og	  er	  tískan	  þá	  oft	  ákveðið	  tæki	  til	  að	  aðgreina	  
hópinn	  frá	  öðrum.	  Um	  leið	  er	  hver	  einstaklingur	  innan	  hvers	  hóps	  oft	  með	  sinn	  

persónulega	  stíl	  sem	  aðgreinir	  þá	  frá	  öðrum	  einstaklingum	  innan	  hópsins.	  Eitt	  af	  

einkennum	  tískunnar	  er	  sú	  ánægja	  sem	  fólk	  fær	  af	  því	  að	  breyta	  útliti	  sínu	  með	  nýjum	  og	  
fallegum	  fatnaði	  og	  að	  finna	  nýjar	  leiðir	  til	  að	  láta	  persónuleika	  sinn	  skína	  í	  gegn.	  Tíska	  er	  

þannig	  þjóðfélagslegt,	  sálfræðilegt	  og	  fagurfræðilegt	  fyrirbæri	  sem	  einstaklingar	  og	  

samfélagið	  þróa	  stöðugt	  og	  helst	  því	  tískan	  ávallt	  í	  tísku	  (Gertrud	  Lehnert,	  1998/2000,	  bls.	  

11–12).	  	  

Í	  kafla	  tvö	  er	  fjallað	  um	  sögu	  tískunnar	  frá	  miðri	  19.	  öld	  til	  áttunda	  áratugar	  20.	  aldar.	  

Um	  leið	  verða	  kjör	  kvenna,	  staða	  þeirra	  í	  samfélaginu	  og	  sjálfstæði	  þeirra	  á	  hverju	  tímabili	  

skoðuð	  og	  hvernig	  þau	  atriði	  hafa	  áhrif	  á	  tískuna.	  	  
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2.1 Síðari	  hluti	  19.	  aldar	  

Allt	  fram	  að	  upphafi	  20.	  aldar	  var	  hugtakið	  tíska	  aðeins	  til	  hjá	  yfirstéttinni.	  Fatnaður	  

verkamannastéttanna	  breytist	  lítið	  fram	  að	  þeim	  tíma	  og	  voru	  þægindi	  og	  notagildi	  þar	  
höfð	  í	  fyrirrúmi	  (Ásdís	  Jóelsdóttir,	  2005,	  bls.	  144–145).	  Á	  seinni	  hluta	  19.	  aldar	  var	  mikið	  

lagt	  upp	  úr	  skrautlegum	  og	  áberandi	  fatnaði	  hjá	  konum	  af	  

yfirstétt.	  Lífsstykki,	  undirpils	  og	  hrossahárspúðar	  voru	  

ráðandi	  í	  tískunni	  og	  notað	  til	  að	  ná	  fram	  ákveðinni	  

líkamslögun	  sem	  oft	  er	  kölluð	  eggjaklukkulína	  (Gertrud	  
Lehnert,	  1998/2000,	  bls.	  95–96).	  Þessi	  tíska	  gerði	  það	  að	  

verkum	  að	  konur	  féllu	  oft	  í	  yfirlið	  því	  lífstykkin	  voru	  svo	  

mikið	  reyrð	  að	  næstum	  var	  ómögulegt	  að	  draga	  andann.	  

(Gertrud	  Lehnert,	  1998/2000,	  bls.	  95–96).	  Konur	  höfðu	  því	  

ekki	  mikið	  frelsi	  til	  að	  athafna	  sig	  og	  voru	  líkamleg	  óþægindi	  

partur	  af	  þeirra	  daglega	  lífi.	  	  

Árið	  1860	  kom	  út	  smásaga	  eftir	  Clementine	  Helm	  og	  var	  

ætluð	  fyrir	  unglinga.	  Sagan,	  sem	  heitir	  Sorgir	  og	  gleði	  
unglingsins,	  lýsir	  því	  hvernig	  þessi	  þvingandi	  fatnaður	  átti	  að	  

leiða	  af	  sér	  ungar	  stúlkur	  sem	  hegða	  sér	  vel,	  eru	  hógværar	  
og	  siðprúðar	  og	  um	  leið	  hófsamar	  í	  mat	  og	  drykk	  og	  
almennri	  félagslegri	  hegðun	  (Gertrud	  Lehnert,	  1998/2000,	  

bls.	  108–109).	  Þessi	  klæðnaður	  átti	  þannig	  að	  tryggja	  að	  
konur	  héldu	  aftur	  af	  sínum	  náttúrulegu	  löngunum	  og	  
þörfum	  og	  hafa	  stöðugt	  vald	  á	  sér.	  Tískan	  var	  nokkurskonar	  

tákn	  um	  stöðu	  kvenna	  í	  samfélaginu.	  Þær	  sem	  voru	  vel	  

efnaðar	  eyddu	  dögum	  sínum	  í	  að	  skipuleggja	  og	  halda	  teboð	  

og	  fín	  matarboð	  og	  gátu	  þær	  því	  verið	  í	  íburðarmiklum	  

kjólum	  sem	  gáfu	  þeim	  ekki	  mikið	  frelsi	  til	  að	  athafna	  sig.	  Því	  

íburðameiri	  sem	  kjóllinn	  var	  því	  ríkari	  hlaut	  eiginmaðurinn	  

að	  vera	  (Ásdís	  Jóelsdóttir,	  2013,	  bls.	  128).	  Þannig	  varð	  tískan	  

tæki	  sem	  gerði	  konur	  að	  nokkurs	  konar	  sýningargripum	  eiginmannsins	  (Gertrud	  Lehnert,	  

1998/2000,	  bls.	  100).	  	  

Konur	  pössuðu	  alltaf	  upp	  á	  að	  vera	  vel	  til	  fara	  meðal	  almennings	  í	  kjólum	  sem	  fylgdu	  

þessum	  ströngu	  viðmiðum	  um	  hvernig	  kvenlíkaminn	  átti	  að	  vera	  í	  laginu.	  Hins	  vegar	  vildu	  

þær	  skiljanlega	  getað	  notað	  þægilegri	  klæðnað	  heimavið	  og	  klæddust	  þær	  þá	  

svokölluðum	  Te-‐kjólum	  og	  voru	  þeir	  víðari	  en	  hinir	  almennu	  kjólar	  og	  gáfu	  konunum	  frelsi	  

til	  að	  losa	  aðeins	  um	  lífstykkin	  (The	  Kyoto	  Costume	  Institute,	  2004,	  bls.	  90).	  Þetta	  sýnir	  

Mynd	  1	  sýnir	  hefðbundið	  
lífstykki	  sem	  notað	  var	  á	  seinni	  
hluta	  19.	  aldar.	  

Mynd	  2	  sýnir	  undirfatnað	  
kvenna	  frá	  1870–1880.	  
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hve	  óþægileg	  þessi	  föt	  hafa	  verið	  þar	  sem	  þurft	  hefur	  að	  hanna	  

sérstök	  ,,heimaföt”	  sem	  leyfðu	  þeim	  að	  anda	  léttar.	  	  

Karlmenn	  voru	  þeir	  sem	  höfðu	  völdin	  í	  samfélaginu	  og	  sáu	  því	  

ekki	  tilgang	  í	  því	  að	  leggja	  mikið	  upp	  úr	  skrautlegum	  og	  áberandi	  
fatnaði,	  þeir	  höfðu	  konurnar	  til	  þess.	  Konurnar	  voru	  þær	  sem	  sóttu	  

í	  tískuna	  enda	  þóttu	  þær	  ekki	  vera	  nægilega	  gáfaðar	  eða	  

hæfileikaríkar	  til	  að	  gera	  neitt	  annað	  (Gertrud	  Lehnert,	  1998/2000,	  
bls.	  101).	  Það	  mætti	  því	  segja	  að	  á	  seinni	  hluta	  19.	  aldar	  hafi	  konur	  

verið	  farnar	  að	  hafa	  einhverja	  stjórn	  á	  tískunni	  þó	  henni	  hafi	  

iðulega	  verið	  frekar	  stýrt	  af	  
löngunum	  og	  skoðunum	  

karlmanna.	  Konur	  leituðu	  almennt	  eftir	  því	  að	  vekja	  

áhuga	  karlmanna	  og	  allt	  snerist	  um	  að	  ná	  hylli	  þeirra.	  	  

	   Farið	  var	  að	  mótmæla	  lífstykkjum	  og	  þessari	  

ónáttúrulegri	  tísku	  löngu	  áður	  en	  hún	  loks	  hvarf	  af	  

sjónarsviðinu.	  Lífstykkin	  þóttu	  heilsuspillandi	  og	  vöruðu	  
læknar	  við	  líkamlegum	  afleiðingum	  lífstykkjana	  (Ásdís	  

Jóelsdóttir,	  2013,	  bls.	  166).	  Hávær	  rödd	  í	  þessum	  

mótmælum	  var	  Amelia	  Bloomer	  sem	  mótmælti	  þessari	  
tísku	  af	  miklu	  afli	  um	  miðja	  19.	  öld.	  Hún	  var	  einnig	  fyrst	  

til	  að	  reyna	  að	  koma	  kvenmannsbuxum	  í	  tísku.	  Ekki	  var	  

þó	  tekið	  mikið	  mark	  á	  henni	  og	  þótti	  karlmönnum	  konur	  

í	  buxum	  vera	  ógnun	  við	  
yfirráð	  þeirra	  (Gertrud	  

Lehnert,	  1998/2000,	  bls.	  107–108).	  Karlmenn	  settu	  sig	  því	  
gegn	  því	  að	  konur	  gætu	  fengið	  að	  nota	  fatnað	  sem	  hentaði	  
vel	  til	  daglegra	  starfa.	  Hélst	  því	  sú	  hugmynd	  að	  konur	  væru	  

einungis	  til	  punts	  og	  til	  að	  sýna	  ríkisdæmi	  eiginmanna	  sinna	  

áfram	  um	  nokkurt	  skeið.	  	  

Á	  seinni	  hluta	  19.	  aldar	  fór	  að	  bera	  á	  því	  að	  samfélagið	  

krafðist	  aukinna	  réttinda	  kvenna,	  þar	  á	  meðal	  aukinnar	  

menntunar,	  fjárhagslegs	  sjálfstæðis,	  hærri	  launa	  og	  

kosningarréttar.	  Suffragetturnar,	  sem	  voru	  
kvenréttindasamtök,	  voru	  mjög	  virkar	  á	  þessum	  tíma	  og	  

komu	  meðal	  annars	  á	  stofn	  kvennaskólum	  og	  kvenfélögum.	  

Á	  Nýja-‐Sjálandi	  fengu	  konur	  svo	  árið	  1893	  kosningarétt	  fyrstar	  allra	  kvenna	  (Ásdís	  

Mynd	  3	  Undirpils	  úr	  
krínólíni	  frá	  1865–1869.	  

Mynd	  4	  Kjóll	  frá	  ca.	  1875–1879	  
þegar	  í	  tísku	  var	  að	  ýkja	  bakhlutann.	  

Mynd	  5	  Dömur	  með	  börn	  sín	  í	  
gönguferðarklæðnaði.	  
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Jóelsdóttir,	  2013,	  bls.	  166).	  Þessar	  breytingar	  á	  réttindum	  og	  sjálfstæði	  kvenna	  átti	  eftir	  að	  

hafa	  mikil	  áhrif	  á	  breytta	  tískustrauma	  20.	  aldarinnar.	  	  

2.2 Fyrir	  fyrri	  heimstyrjöld	  

20.	  öldin	  var	  tími	  breytinga.	  Með	  iðnvæðingunni	  var	  komin	  grundvöllur	  til	  að	  

fjöldaframleiða	  fatnað	  og	  tískan	  varð	  fyrir	  alla,	  bæði	  almenning	  og	  yfirstéttina.	  Þessar	  

breytingar	  tóku	  þó	  sinn	  tíma	  og	  fyrir	  fyrra	  stríð	  byrjaði	  að	  kræla	  á	  þeim	  breytingum	  sem	  

seinna	  urðu	  að	  veruleika	  (Gertrud	  Lehnert,	  1998/2000,	  bls.	  116).	  	  

Eins	  og	  fyrr	  var	  sagt	  þá	  höfðu	  margir	  reynt	  að	  koma	  

skynsemi	  inn	  í	  tískuna	  og	  fá	  konur	  til	  að	  hætta	  að	  nota	  lífstykki.	  

Lífstykkin	  héldu	  þó	  góðu	  lífi	  allt	  þar	  til	  hönnuðurinn	  Paul	  Poiret	  
kom	  með	  gullfallega	  tískulínu	  árið	  1906	  sem	  krafðist	  þess	  ekki	  

að	  konur	  væru	  í	  lífstykkjum.	  Á	  þessum	  tíma	  var	  hið	  S-‐laga	  form	  

líkamans	  enn	  mjög	  vinsælt	  og	  var	  því	  línan	  hans	  þar	  sem	  kjólar	  
voru	  teknir	  saman	  undir	  brjóstinu	  og	  földu	  mittið	  mikil	  breyting	  

frá	  því	  sem	  áður	  var	  ríkjandi	  í	  tískunni	  (The	  Kyoto	  Costume	  

Institute,	  2004,	  bls.	  90).	  Poiret	  kom	  einnig	  buxum	  loksins	  í	  tísku	  
en	  það	  voru	  hinar	  svokölluðu	  Harem	  buxur	  sem	  voru	  víðar	  og	  

efnismiklar	  og	  sóttu	  greinilegan	  innblástur	  frá	  austurlöndum	  og	  
voru	  í	  fyrstu	  aðallega	  notaðar	  innanundir	  gegnsæjum	  mussum	  
(Ásdís	  Jóelsdóttir,	  2013,	  bls.	  169).	  	  Poiret	  var	  mikill	  snillingur	  í	  að	  

skynja	  hvað	  konur	  vildu	  og	  hvernig	  best	  væri	  að	  koma	  hönnun	  
sinni	  á	  framfæri.	  Hann	  sagði	  

að	  ekki	  væri	  hægt	  að	  búa	  til	  

nýjungar	  úr	  engu	  og	  gera	  

þær	  vinsælar	  heldur	  þyrfti	  hönnuðurinn	  að	  skynja	  

hvað	  lægi	  í	  loftinu	  tíðarandann	  og	  nýta	  hann	  í	  hönnun	  

sína	  (Gertrud	  Lehnert,	  1998/2000,	  bls.	  120).	  	  

Gera	  má	  ráð	  fyrir	  að	  Poiret	  hafi	  fundið	  að	  

samfélagið	  var	  komið	  með	  nóg	  af	  hinum	  þvingaða	  
lífstíl	  sem	  fylgdi	  lífstykkjunum	  og	  vildu	  fá	  nýjungar	  inn	  

í	  tískuna.	  Tískan	  var	  farin	  að	  verða	  frjálslegri	  og	  

þægilegri	  og	  lagði	  meiri	  áherslu	  á	  náttúrulega	  fegurð	  
líkamans	  og	  minna	  var	  um	  yfirgengilegt	  skraut	  á	  

árunum	  rétt	  fyrir	  stríð.	  Konur	  losnuðu	  þó	  ekki	  

algerlega	  við	  lífstykkin	  fyrr	  en	  á	  tímum	  fyrri	  heimstyrjaldarinnar.	  	  

Mynd	  6	  Kjólar	  voru	  farnir	  að	  
vera	  látlausari	  í	  kringum	  
aldamótin	  en	  konur	  þurftu	  
þó	  enn	  að	  klæðast	  
lífstykkjum.	  

Mynd	  7	  sýnir	  fyrirsætur	  í	  fötum	  eftir	  
Paul	  Poiret	  árið	  1910	  
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2.3 Fyrri	  heimstyrjöldin	  og	  breytingar	  sem	  komu	  í	  kjölfarið	  

Þegar	  fyrri	  heimstyrjöldin	  braust	  út	  fóru	  allir	  karlmenn	  sem	  gátu	  á	  vígvellina	  og	  þurftu	  

konur	  því	  að	  ganga	  í	  dagleg	  verk	  þeirra.	  Þær	  voru	  nú	  í	  fyrsta	  skipti	  komnar	  á	  almenna	  
vinnumarkaðinn.	  Núna	  fundu	  konur	  loks	  fyrir	  auknu	  sjálfstæði,	  þær	  þurftu	  að	  læra	  að	  

standa	  á	  eigin	  fótum	  og	  ganga	  til	  allra	  verka,	  bæði	  hinna	  hefðbundu	  kven-‐	  og	  karlverka.	  

Konur	  þurftu	  nú	  klæðnað	  sem	  hentaði	  vel	  í	  þeirra	  daglegu	  störf	  

og	  var	  til	  dæmis	  farið	  að	  framleiða	  samfestinga	  sem	  

vinnufatnað	  fyrir	  konur	  (Ásdís	  Jóelsdóttir,	  2013,	  bls.	  172).	  

Tískan	  varð	  meðal	  annars	  fyrir	  miklum	  áhrifum	  af	  

einkennisbúningum	  karlmanna	  og	  gengu	  konur	  mikið	  í	  drögtum	  

og	  frökkum.	  Um	  leið	  varð	  tískan	  mun	  látlausari	  miðað	  við	  fyrri	  

ár	  og	  var	  það	  að	  miklu	  leyti	  vegna	  mikils	  efnisskorts	  en	  einnig	  

vegna	  þess	  að	  fólk	  vildi	  sýna	  hófsemi	  í	  líferni	  til	  að	  sýna	  

samstöðu	  með	  þjóð	  sinni	  á	  þeim	  erfiðu	  tímum	  sem	  þau	  voru	  að	  
ganga	  í	  gegnum	  (Gertrud	  Lehnert,	  1998/2000,	  bls.	  125).	  

	   Fyrri	  heimstyrjöldin	  gróf	  að	  miklu	  leyti	  undan	  þeirri	  

miklu	  stéttarskiptingu	  sem	  hafði	  ríkt	  og	  vildi	  fólk	  sjá	  breytingar.	  

Samfélagið	  breyttist	  því	  mikið	  við	  fyrri	  
heimstyrjöldina	  og	  tískan	  um	  leið.	  
Millistéttin	  braust	  út	  og	  kom	  á	  fót	  

nýjum	  lífsstíl	  sem	  einkenndist	  af	  mismunandi	  tómstundum	  og	  
skemmtanalífið	  blómstraði.	  Ímynd	  konunnar	  hafði	  breyst	  mikið	  í	  
stríðinu	  og	  voru	  þær	  farnar	  að	  taka	  meiri	  þátt	  í	  samfélaginu,	  

menningunni,	  tómstundum	  og	  skemmtanalífinu	  og	  kröfðust	  

fatnaðar	  sem	  hentaði	  við	  þessar	  iðjur	  og	  fatahönnuðir	  brugðust	  

við	  þessum	  breytingum	  (The	  Kyoto	  Costume	  Institute,	  2004,	  bls.	  

90).	  	  

Farið	  var	  að	  hanna	  fatnað	  sem	  leyfði	  konum	  að	  hreyfa	  sig	  

óþvingað	  og	  gerði	  þeim	  kleift	  að	  stunda	  íþróttir	  og	  aðra	  
tómstundaiðkun.	  Hönnunin	  á	  pilsum	  gjörbreyttist	  og	  voru	  þau	  nú	  

orðin	  mun	  styttri	  og	  námu	  við	  hnéskeljar,	  en	  einnig	  voru	  pilsin	  nú	  

höfð	  víð	  sem	  gerði	  konum	  meðal	  annars	  auðveldara	  að	  dansa	  
Tango	  og	  Charleston	  dans	  við	  djasstónlistina	  sem	  naut	  mikilla	  vinsælda	  á	  þessum	  tíma	  

(The	  Kyoto	  Costume	  Institute,	  2004,	  bls.	  92).	  Kjólarnir	  höfðu	  einnig	  breytt	  um	  snið	  og	  voru	  

orðnir	  beinir	  og	  lögðu	  hvorki	  áherslu	  á	  brjóst	  né	  mjaðmir	  (Gertrud	  Lehnert,	  1998/2000,	  

bls.	  129).	  Konur	  gáfu	  upp	  á	  bátinn	  hinar	  stóru	  og	  flóknu	  hárgreiðslur	  sem	  höfðu	  verið	  

Mynd	  8	  Nútímakonur	  á	  
þriðja	  áratugnum	  gengu	  í	  
kjólum	  sem	  voru	  beinir	  í	  
sniðum	  og	  með	  pilsum	  í	  
hnésídd.	  

Mynd	  9	  Kvöldkjóll	  frá	  
1922.	  Auðvelt	  hefur	  verið	  
að	  dansa	  í	  þessum.	  
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áberandi	  á	  áratugunum	  á	  undan	  og	  fóru	  nú	  að	  klippa	  hár	  sitt	  stutt.	  Ríkjandi	  staðalímynd	  

konunnar	  sem	  var	  alvarleg,	  þroskuð,	  ýturvaxin	  og	  kvenleg	  féll	  nú	  í	  skugga	  yngri	  ímyndar	  

þar	  sem	  drengjalegt	  og	  kynlaust	  útlit	  þótti	  fínt	  (The	  Kyoto	  Costume	  Institute,	  2004,	  bls.	  

92).	  Þessi	  tíska	  var	  mjög	  ungæðisleg	  og	  má	  segja	  að	  á	  þriðja	  

áratugnum	  hafi	  vaknað	  upp	  sú	  æskudýrkun	  sem	  við	  þekkjum	  í	  

dag	  (Gertrud	  Lehnert,	  1998/2000,	  bls.	  130).	  	  

Konur	  voru	  farnar	  að	  lifa	  lífinu	  á	  allt	  annan	  hátt	  eftir	  fyrra	  

stríð.	  Þó	  að	  margar	  þeirra	  misstu	  störfin	  sín	  eftir	  að	  

karlmennirnir	  snéru	  aftur	  heim	  af	  vígvöllunum	  þá	  höfðu	  þær	  

fengið	  að	  kynnast	  auknu	  frelsi	  og	  sjálfstæði	  sem	  þær	  voru	  ekki	  
tilbúnar	  til	  að	  gefa	  upp	  á	  bátinn.	  Fyrri	  heimstyrjöldin	  gaf	  

konum	  það	  sjálfstraust	  sem	  þær	  þurftu	  og	  fóru	  ungar	  konur	  nú	  

að	  mennta	  sig,	  leita	  í	  fjölbreytt	  störf	  og	  vera	  frjálslegri	  í	  
ástarmálum.	  Þær	  voru	  meira	  að	  segja	  farnar	  að	  keyra	  sjálfar,	  

stunda	  íþróttir	  eins	  og	  golf	  og	  tennis	  og	  þær	  byrjuðu	  að	  reykja	  
meðal	  almennings	  (The	  Kyoto	  Costume	  Institute,	  2004,	  bls.	  92).	  	  

Með	  auknu	  sjálfstæði	  voru	  margar	  konur	  óhræddar	  við	  líf	  án	  maka,	  nú	  voru	  þær	  

orðnar	  fjárhagslega	  sjálfstæðar	  og	  þurftu	  ekki	  að	  treysta	  á	  karlmenn	  til	  að	  geta	  séð	  fyrir	  

sér	  (Ásdís	  Jóelsdóttir,	  2013,	  bls.	  177).	  Konur	  voru	  einnig	  orðnar	  mun	  sjálfsöruggari	  
kynferðislega,	  þær	  voru	  ekki	  eins	  hræddar	  við	  að	  ræða	  

kynlíf	  sín	  á	  milli	  og	  prófa	  nýja	  hluti.	  Meira	  var	  fjallað	  um	  

kynlíf	  í	  bókmenntum,	  tímaritum	  og	  kvikmyndum.	  Mörgum	  

karlmönnum	  fannst	  þetta	  aukna	  sjálfsöryggi	  kvenna	  
ógnandi	  (Rouse,	  1989,	  bls.	  149–152).	  Nú	  voru	  konur	  ekki	  

einungis	  orðnar	  samkeppnisaðilar	  á	  vinnumarkaðnum	  
heldur	  voru	  þær	  farnar	  að	  vera	  kynferðislega	  sjálfstæðar	  
og	  vissu	  hvað	  þær	  vildu	  fá	  út	  úr	  samböndum	  og	  voru	  

óhræddar	  við	  að	  biðja	  um	  það.	  

Konur	  voru	  í	  miklum	  meirihluta	  fatahönnuða	  á	  

þriðja	  áratugnum	  og	  allt	  fram	  á	  fjórða	  áratug	  (Ásdís	  
Jóelsdóttir,	  2013,	  bls.	  182).	  Sá	  hönnuður	  sem	  naut	  hvað	  

mestrar	  hylli	  á	  þessum	  tíma	  var	  Coco	  Chanel,	  hún	  þótti	  

vera	  ímynd	  hinnar	  sjálfstæðu	  tískuklæddu	  konu.	  Þó	  Coco	  
Chanel	  liti	  ekki	  á	  sig	  sem	  kvenréttindakonu	  þá	  sagði	  hún	  oft,	  að	  hún	  vildi	  leggja	  sitt	  að	  

mörkum	  til	  að	  frelsa	  konur	  með	  hönnun	  sinni.	  Hún	  var	  kona	  sem	  hafði	  unnið	  sig	  upp	  úr	  

engu	  og	  varð	  að	  einum	  frægasta	  hönnuði	  allra	  tíma.	  Fyrst	  um	  sinn	  lifði	  hún	  á	  ástmönnum	  

Mynd	  10	  Hversdagsföt	  frá	  
1927.	  Kápan	  er	  fóðruð	  með	  
samskonar	  efni	  og	  er	  í	  
kjólnum.	  

Mynd	  11	  Coco	  Chanel	  árið	  1928.	  
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sínum,	  einn	  þeirra	  hjálpaði	  henni	  að	  koma	  af	  stað	  hattaverkstæði	  þar	  sem	  hún	  hóf	  feril	  

sinn	  í	  tískubransanum	  (Gertrud	  Lehnert,	  1998/2000,	  bls.	  130).	  	  

Það	  sem	  gerði	  Chanel	  svona	  vinsæla	  var	  að	  hún	  hannaði	  föt	  með	  þægindi,	  

einfaldleika	  og	  klassa	  í	  fyrirrúmi.	  Þessu	  náði	  hún	  með	  því	  að	  nota	  efni	  eins	  og	  jersey	  og	  
nota	  snið	  sem	  voru	  innblásin	  af	  karlmannsfatnaði	  (The	  Kyoto	  

Costume	  Institute,	  2004,	  bls.	  92).	  Hún	  tók	  hefðbundin	  

karlmannssnið	  og	  gerði	  þau	  kvenleg.	  Úr	  þessu	  urðu	  einlit	  pils	  
og	  peysur,	  dragtir	  og	  látlausir	  skyrtukjólar	  og	  svo	  loks	  hin	  frægi	  

litli	  svarti	  kjóll	  sem	  náði	  þó	  ekki	  almennum	  vinsældum	  fyrr	  en	  á	  

sjötta	  áratugnum	  (	  Gertrud	  Lehnert,	  1998/2000,	  bls.	  126–127).	  
Hún	  kom	  einnig	  óekta	  skartgripum	  í	  tísku	  og	  fannst	  þeir	  geta	  

sýnt	  klassa	  og	  ríkidæmi	  jafn	  vel	  og	  alvöru	  skartgripir	  (The	  Kyoto	  

Costume	  Institute,	  2004,	  bls.	  92).	  Á	  þennan	  hátt	  skapaði	  
Chanel	  nýjan	  grundvöll	  fyrir	  konur,	  þær	  gátu	  verið	  sjálfstæðar	  

og	  framúrskarandi	  en	  um	  leið	  verið	  vel	  til	  hafðar	  í	  þægilegum	  
fötum	  sem	  létu	  þeirra	  náttúrulegu	  fegurð	  koma	  í	  ljós.	  	  

Hönnuðir	  á	  þessum	  tíma	  fengu	  margir	  hverjir	  mikinn	  

innblástur	  frá	  karlmannsfatnaði	  við	  hönnun	  fatalína	  fyrir	  hina	  nýju	  sjálfstæðu	  nútímakonu	  

(Gertrud	  Lehnert,	  1998/2000,	  bls.	  130).	  Hönnuðir	  voru	  ekki	  vanir	  að	  hanna	  á	  sjálfstæðar	  
konur	  með	  þarfir	  og	  langanir	  svo	  að	  ekki	  er	  skrítið	  að	  þeir	  hafi	  leitað	  í	  karlmannsfatnað,	  

sem	  einmitt	  var	  hannaður	  með	  notagildi	  að	  fyrirrúmi.	  	  

Fjöldaframleiðsla	  fyrir	  almenning	  kom	  fyrst	  greinilega	  

fram	  á	  sjónarsviðið	  á	  þriðja	  áratugnum.	  Nú	  var	  ekki	  lengur	  hægt	  
að	  sjá	  hvaða	  þjóðfélagsstétt	  kona	  tilheyrði	  útfrá	  útlínum	  

fatnaðar	  þeirra.	  Hvaða	  kona	  sem	  er	  gat	  klæðst	  fatnaði	  sem	  fylgdi	  

formum	  nýjustu	  tísku.	  Tískan	  var	  núna	  orðin	  fyrir	  alla.	  Þó	  sást	  
alltaf	  gæðamunur	  á	  fötum	  kvenna	  af	  lægri	  stéttum	  og	  efri	  

stéttum.	  Munurinn	  fólst	  aðallega	  í	  gæðum	  efnanna,	  heildarútliti	  

og	  fínlegum	  smáatriðum	  (Gertrud	  Lehnert,	  1998/2000,	  bls.	  134).	  

Þriðji	  áratugurinn	  var	  áratugur	  gleði,	  frelsis,	  hraðs	  lífstíls	  

og	  áhyggjuleysis.	  Fólk	  gerði	  það	  sem	  það	  vildi	  enda	  átti	  það	  
pening	  og	  var	  ekki	  hrætt	  við	  að	  eyða	  honum	  og	  lifa	  stórt.	  	  Þetta	  

átti	  allt	  saman	  eftir	  að	  breytast	  þegar	  kreppan	  mikla	  skall	  á	  árið	  

1929.	  

Mynd	  12	  Kjóll	  úr	  silki	  chiffon	  
frá	  1926	  eftir	  Chanel.	  

Mynd	  13	  
Hversdagsklæðnaður	  eftir	  
Coco	  Chanel,	  1928.	  
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2.4 Kreppan	  mikla	  

Kreppan	  mikla	  skall	  á	  þegar	  hlutabréfamarkaðurinn	  féll	  á	  Wall	  Street	  árið	  1929.	  Hún	  hafði	  
í	  för	  með	  sér	  mikið	  atvinnuleysi,	  gjaldþrot	  stórfyrirtækja	  og	  aukna	  fátækt	  (Ásdís	  
Jóelsdóttir,	  2013,	  bls.	  185).	  Þessir	  erfiðleikar	  höfðu	  mikil	  áhrif	  á	  stöðu	  kvenna	  í	  

samfélaginu	  og	  á	  tískuna.	  	  

Í	  kjölfar	  hins	  mikla	  atvinnuleysis	  á	  kreppuárunum	  þurftu	  konur	  að	  stíga	  til	  hliðar	  á	  

atvinnumarkaðinum	  og	  einbeita	  sér	  aftur	  frekar	  að	  heimilsverkunum	  og	  sjá	  um	  börnin	  
(Ásdís	  Jóelsdóttir,	  2013,	  bls.	  187).	  Þegar	  konur	  fóru	  af	  atvinnumarkaðinum	  misstu	  þær	  að	  

miklu	  leyti	  það	  sjálfstæði	  sem	  þær	  höfðu	  notið	  á	  þriðja	  

áratugnum	  og	  þurftu	  þar	  með	  að	  leita	  aftur	  í	  
hefðbundnu	  kvengildin.	  Tískan	  fylgdi	  þessum	  

stefnubreytingum,	  losaði	  sig	  við	  drengjalegt	  útlitið	  og	  

tók	  aftur	  upp	  snið	  sem	  lögðu	  meiri	  áherslu	  á	  kvenlegar	  
línur.	  Ennþá	  þótti	  fallegt	  að	  vera	  grannur	  en	  kjólarnir	  

urðu	  aðsniðnari	  og	  straumlínulaga,	  þeir	  létu	  konur	  virka	  

lengri	  og	  grennri	  (Gertrud	  Lehnert,	  1998/2000,	  bls.	  
138).	  Brjóstin	  fengu	  aftur	  að	  njóta	  sín,	  mittislínan	  

færðist	  á	  réttan	  stað	  og	  pilsin	  urðu	  síðari	  (The	  Kyoto	  
Costume	  Institute,	  2004,	  bls.	  93).	  Þó	  að	  kjólarnir	  væru	  
aftur	  farnir	  að	  þrengjast	  og	  

fallegt	  þótti	  að	  vera	  með	  grannt	  
mitti	  þá	  klæddust	  konur	  ekki	  lífstykkjum.	  Þess	  í	  stað	  klæddust	  þær	  
teygjanlegum	  undirfatnaði	  sem	  hjálpaði	  til	  við	  að	  halda	  útlínunum	  

grönnum	  og	  sléttum	  (Gertrud	  Lehnert,	  1998/2000,	  bls.	  138).	  

Konur	  voru	  ennþá	  nokkuð	  virkar	  í	  samkvæmislífinu	  þrátt	  fyrir	  

breyttar	  aðstæður	  og	  voru	  kokteilpartý	  nýjasta	  æðið	  á	  tímanum	  
eftir	  áfengisbannið	  í	  Bandaríkjunum	  og	  urðu	  svokallaðir	  

kokteilkjólar	  mjög	  vinsælir.	  Litli	  svarti	  kjóllinn	  hennar	  Coco	  Chanel	  

lék	  nokkuð	  stórt	  hlutverk	  í	  kokteilfatnaðinum	  og	  við	  hann	  báru	  
konur	  skrautlega	  hatta	  og	  fallega	  skartgripi	  (Ásdís	  Jóelsdóttir,	  

2013,	  bls.	  186).	  Samkvæmiskjólar	  á	  þessum	  tíma	  voru	  mjög	  

glæsilegir	  og	  kynþokkafullir.	  Kjólarnir	  féllu	  vel	  að	  líkamanum	  en	  til	  
þess	  að	  ná	  þessu	  eftirsótta	  útliti	  voru	  efnin	  í	  kjólunum	  sniðin	  á	  ská.	  

Kjólarnir	  voru	  með	  flegnu	  hálsmáli	  og	  voru	  oft	  einnig	  flegnir	  í	  bakið	  til	  að	  sýna	  meira	  af	  

berum	  líkama.	  Hversdagskjólarnir	  voru	  hins	  vegar	  sniðnir	  hærra	  uppí	  háls	  með	  litla	  kraga	  

eða	  slaufur	  (Gertrud	  Lehnert,	  1998/2000,	  bls.	  139).	  

Mynd	  15	  Kjóll	  frá	  1932	  
sem	  er	  sniðin	  
sérstaklega	  til	  að	  falla	  
vel	  að	  líkamanum.	  

Mynd	  14	  sýnir	  konur	  í	  kvöldklæðnaði	  
frá	  árinu	  1931.	  
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Með	  kreppunni	  og	  þeim	  erfiðu	  tímum	  sem	  komu	  í	  kjölfar	  hennar	  má	  glöggt	  sjá	  hvað	  

tískan	  stjórnast	  mikið	  af	  sjálfstæði	  kvenna	  og	  samfélagslegum	  tíðaranda.	  Þegar	  

atvinnuleysi	  er	  mikið	  og	  karlmenn	  eiga	  erfitt	  með	  að	  fá	  vinnu	  er	  konum	  rutt	  af	  

vinnumarkaðnum,	  þær	  gerðar	  að	  kyntáknum	  til	  að	  ,,auðvelda	  lífið”	  fyrir	  karlmennina	  og	  

gera	  það	  skemmtilegra	  og	  tískan	  breytist	  í	  kjölfarið	  (Ásdís	  Jóelsdóttir,	  2013,	  bls.	  187).	  

2.5 Seinni	  heimstyrjöldin	  

Þegar	  seinni	  heimstyrjöldin	  skall	  á	  urðu	  miklar	  sveiflur	  í	  tískubransanum.	  Þjóðverjar	  réðust	  

inn	  í	  Frakkland	  og	  mörg	  af	  stærstu	  tískuhúsunum	  neyddust	  til	  að	  loka	  í	  kjölfarið	  og	  þau	  

sem	  héldust	  opin	  þurftu	  að	  glíma	  við	  mikinn	  efnisskort.	  Hátíska	  Parísar	  var	  því	  í	  mikilli	  

lægð	  (The	  Kyoto	  Costume	  Institute,	  2004,	  bls.	  93).	  Engar	  nýjungar	  komu	  frá	  tískuhúsunum	  

og	  samkvæmiskjólarnir	  voru	  það	  eina	  sem	  ennþá	  var	  lagt	  einhver	  kostnaður	  í	  (Ásdís	  

Jóelsdóttir,	  2013,	  bls.	  190).	  	  

	   Skortur	  á	  efnum	  hafði	  í	  för	  með	  sér	  að	  kvenfatnaður	  varð	  styttri,	  þrengri	  og	  

strangari	  (Gertrud	  Lehnert,	  1998/2000,	  bls.	  144).	  Árið	  1940	  settu	  yfirvöld	  í	  Frakklandi	  

strangar	  reglur	  um	  klæðnað	  í	  fyrsta	  skipti	  í	  langan	  tíma.	  Þessar	  reglur	  sögðu	  meðal	  annars	  

til	  um	  hversu	  mikið	  efni	  mátti	  nota	  í	  flíkur,	  það	  mátti	  til	  dæmis	  ekki	  nota	  meira	  en	  4	  metra	  
af	  efni	  í	  kápur.	  Til	  þess	  svo	  að	  kaupa	  efni	  þurfti	  

afsláttarmiða	  frá	  ríkinu	  og	  erfitt	  var	  að	  fá	  önnur	  efni	  
en	  rayon	  (The	  Kyoto	  Costume	  Institute,	  2004,	  bls.	  94).	  
Í	  Englandi	  voru	  álíka	  reglur	  settar	  sem	  gengu	  þó	  

lengra.	  Reglurnar	  sögðu	  m.a.	  til	  um	  hversu	  margar	  
fellingar	  og	  vasar	  máttu	  vera	  á	  flík	  og	  hversu	  stórir	  

kragar	  máttu	  vera.	  Útsaumur,	  pels-‐	  og	  leðurkantar	  

voru	  einnig	  bannaðir	  (Ásdís	  Jóelsdóttir,	  2013,	  bls.	  

191).	  Árið	  1941	  voru	  fengnir	  nokkrir	  hönnuðir	  til	  að	  

hanna	  32	  flíkur	  sem	  fóru	  eftir	  þessum	  settu	  reglum	  og	  

voru	  þær	  síðan	  fjöldaframleiddar	  (The	  Kyoto	  Costume	  

Institute,	  2004,	  bls.	  94).	  	  

	   Vegna	  þessa	  mikla	  efnaskorts	  og	  ströngu	  

reglna	  fóru	  konur	  að	  bjarga	  sér	  sjálfar.	  Þær	  nýttu	  

gömul	  föt	  og	  gerðu	  úr	  þeim	  ný	  og	  nýttu	  

ímyndunaraflið	  til	  fulls.	  Flatir	  skór	  með	  tré-‐	  eða	  korkbotni	  komust	  í	  tísku	  vegna	  þess	  hve	  
erfitt	  var	  að	  fá	  leður	  og	  þurftu	  konur	  oft	  að	  laga	  skóna	  sína	  sjálfar	  eða	  jafnvel	  búa	  til	  nýja	  

(Gertrud	  Lehnert,	  1998/2000,	  bls.	  144).	  Efni	  í	  hatta	  og	  túrbana	  var	  ekki	  skammtað	  og	  því	  

fékk	  hattatískan	  að	  njóta	  sín	  á	  þessum	  tíma	  og	  var	  hún	  gott	  mótvægi	  við	  einfaldleika	  

Mynd	  16	  Hér	  sést	  hvað	  hattar	  gátu	  
lífgað	  uppá	  ,,nytsemis”-‐kjóla	  
stríðsáranna.	  
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fatnaðarins	  (The	  Kyoto	  Costume	  Institute,	  2004,	  bls.	  94).	  Hártískan	  varð	  mjög	  kvenleg	  og	  

var	  hárið	  nú	  greitt	  upp	  með	  lokkum.	  Konur	  vildu	  halda	  í	  kvenleikann	  þrátt	  fyrir	  að	  það	  

væri	  erfitt	  á	  þessum	  erfiðu	  tímum	  (Gertrud	  Lehnert,	  1998/2000,	  

bls.	  144).	  	  Varalitinn	  mátti	  ekki	  vanta	  og	  var	  hann	  til	  að	  

undirstrika	  kvenleikann	  (Ásdís	  Jóelsdóttir,	  2013,	  bls.	  193).	  

	   Dragtir	  voru	  mjög	  vinsæll	  fatnaður	  meðal	  kvenna	  í	  seinni	  

heimstyrjöldinni.	  Dragtirnar	  sem	  höfðu	  byrjað	  að	  blómstra	  á	  
millistríðsárunum	  tóku	  mið	  af	  karlmannsfatnaði	  og	  líktust	  mjög	  

hermannabúningum.	  Dragtirnar	  voru	  með	  stífar	  axlir	  sem	  voru	  

mótaðar	  af	  axlapúðum	  og	  voru	  konur	  með	  þröng	  belti	  til	  að	  
undirstrika	  mittið	  (Gertrud	  Lehnert,	  1998/2000,	  bls.	  145).	  Seinni	  

heimstyrjöldin	  náði	  að	  gegnumsýra	  allt,	  meira	  að	  segja	  tískuna.	  

Líf	  fólks	  var	  mjög	  erfitt	  meðan	  á	  seinni	  heimstyrjöldinni	  

stóð.	  Það	  bjó	  við	  mikinn	  skort	  bæði	  á	  mat,	  fatnaði	  og	  öðrum	  
lífsnauðsynjum	  og	  munaðarvarningi.	  Konur	  lærðu	  að	  bjarga	  sér	  

en	  voru	  orðnar	  þreyttar	  á	  að	  þurfa	  að	  skrimta	  í	  gegnum	  lífið.	  Því	  
er	  ekki	  að	  furða	  að	  konur	  og	  samfélagið	  í	  heild	  sinni	  hafi	  viljað	  

nýjungar	  og	  betra	  líf	  þegar	  stríðinu	  loks	  lauk.	  Þessi	  þreyta	  og	  

uppgjöf	  í	  fólki	  og	  þrá	  eftir	  betri	  tímum	  var	  einmitt	  sá	  grundvöllur	  sem	  nýjir	  tískustraumar,	  
eins	  og	  þeir	  sem	  áttu	  eftir	  að	  fylgja,	  voru	  byggðir	  á.	  Bandaríkin	  tóku	  að	  miklu	  leyti	  við	  af	  

París	  sem	  helsta	  ,,tískuborgin”	  meðan	  á	  stríðinu	  stóð	  og	  áttu	  þeir	  eftir	  að	  hafa	  mikil	  áhrif	  á	  

tísku	  komandi	  ára	  og	  áratuga	  (The	  Kyoto	  Costume	  Institute,	  2004,	  bls.	  94).	  

2.6 Eftirstríðsárin	  og	  sjötti	  áratugurinn	  

Eftir	  fyrri	  heimstyrjöldina	  var	  fólk	  þreytt	  og	  komið	  með	  nóg	  af	  fátækt,	  eymd	  og	  volæði	  og	  

vildi	  gæða	  líf	  sitt	  lit	  að	  nýju.	  Hönnuðurinn	  Christian	  Dior	  skynjaði	  þetta	  ríkjandi	  

andrúmsloft	  í	  samfélaginu	  og	  þörfina	  eftir	  einhverju	  nýju	  og	  fallegu	  og	  nýtti	  hann	  það	  í	  
hönnun	  sína.	  Árið	  1947	  kom	  hann	  með	  línuna	  New	  look	  og	  náði	  hún	  miklum	  vinsældum	  

(Gertrud	  Lehnert,	  1998/2000,	  bls.	  146).	  Þessi	  lína	  var	  skírskotun	  í	  gamla	  tíma	  og	  var	  á	  ný	  

lögð	  áhersla	  á	  mjótt	  mitti	  sem	  kallað	  var	  fram	  með	  lífstykkjum	  (The	  Kyoto	  Costume	  
Institute,	  2004,	  bls.	  95).	  Fólk	  leitaði	  í	  tímann	  fyrir	  stríðsárin	  og	  kreppuna	  og	  vildi	  taka	  aftur	  

upp	  gömlu	  góðu	  kvengildin	  og	  tísku	  þar	  sem	  lögð	  var	  áhersla	  á	  kvenlegar	  línur.	  

Velmegun	  óx	  hratt	  á	  þessum	  tíma	  bæði	  í	  Evrópu	  og	  Ameríku	  og	  mynduðust	  um	  

leið	  íhaldsöm,	  þjóðfélagsleg	  og	  fjölskylduleg	  viðmiðunargildi.	  Í	  takt	  við	  þau	  gildi	  sem	  nú	  
voru	  í	  hávegum	  höfð,	  leituðu	  margar	  konur	  aftur	  inn	  á	  heimilin	  og	  vildu	  ekki	  að	  það	  sæist	  

á	  þeim	  neinn	  vottur	  af	  þeim	  skorti	  sem	  þær	  höfðu	  þurft	  að	  lifa	  við.	  Samkvæmt	  könnun	  

Mynd	  17	  Dragt	  frá	  árunum	  
1940–1944.	  
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sem	  gerð	  var	  rétt	  fyrir	  stríðslok	  kom	  fram	  að	  um	  

þriðjungur	  kvenna	  vildi	  halda	  áfram	  að	  vinna.	  Eftir	  stríðið	  

virðist	  þessi	  löngun	  kvenna	  eftir	  vinnu	  hafa	  vikið	  fyrir	  

þeirri	  skoðun	  að	  konur	  ættu	  að	  láta	  af	  störfum	  og	  víkja	  

fyrir	  karlmönnum	  á	  vinnumarkaðnum.	  Árið	  1947	  hafði	  

giftum	  konum	  fækkað	  mjög	  á	  vinnumarkaðinum	  og	  voru	  

einungis	  um	  18%	  af	  heildarfjölda	  vinnandi	  kvenna	  (Rouse,	  

1989,	  bls.	  185).	  Nú	  var	  aftur	  komin	  sá	  bragur	  sem	  síðast	  

hafði	  tíðkast	  á	  19.	  öldinni	  að	  konur	  urðu	  að	  táknum	  fyrir	  

ríkisdæmi	  eiginmanna	  sinna	  (Gertrud	  Lehnert,	  1998/2000,	  

bls.	  147).	  Eiginkona	  sem	  ekki	  þurfti	  að	  vinna	  heldur	  gat	  
notið	  lífsins	  í	  fallegum	  fötum,	  með	  óaðfinnanlegt	  

heildarútlit	  og	  þurfti	  aðeins	  að	  hafa	  áhyggjur	  af	  því	  hvað	  
hún	  ætti	  að	  gefa	  eiginmanninum	  í	  kvöldmatinn	  og	  að	  sjá	  
um	  börnin	  var	  ímynd	  hinnar	  fullkomnu	  eiginkonu	  (Ásdís	  

Jóelsdóttir,	  2013,	  bls.	  196).	  

Karlmenn	  voru	  aftur	  komnir	  í	  meirihluta	  fatahönnuða	  eftir	  að	  konur	  höfðu	  ráðið	  

þar	  ríkjum	  á	  þriðja	  áratugnum.	  Chanel	  og	  fleiri	  konur	  voru	  að	  
vísu	  enn	  virkar	  en	  það	  voru	  karlmennirnir	  sem	  mótuðu	  helstu	  
tískustefnurnar.	  Helstu	  hönnuðir	  þessa	  tíma	  voru	  Yves	  Saint	  

Laurent,	  Christobal	  Balenciaga,	  Pierre	  Balmain,	  Jaques	  Faith,	  
Hubert	  de	  Givenchy	  og	  að	  sjálfsögðu	  Christian	  Dior	  og	  lögðu	  

þeir	  áherslu	  á	  kvenlegar	  útlínur	  í	  hönnun	  sinni.	  Pilsin	  voru	  nú	  
kálfasíð	  og	  voru	  ýmist	  mjög	  víð	  eða	  níðþröng.	  Efri	  hlutinn	  var	  

einnig	  mjög	  þröngur	  og	  var	  lögð	  áhersla	  á	  mittið	  og	  brjóstin	  en	  

einnig	  á	  rass	  og	  mjaðmir.	  Til	  þess	  að	  ná	  fram	  æskilegum	  
formum	  voru	  á	  ný	  notuð	  lífstykki	  og	  púðar	  (Gertrud	  Lehnert,	  

1998/2000,	  bls.	  148).	  Samfélagið	  féll	  fyrir	  þessari	  nýju	  tísku	  og	  

fannst	  þessi	  nýja	  kvenlega	  tíska	  vera	  kærkomin	  eftir	  mikið	  

volæði	  og	  erfiða	  tíma	  stríðsáranna.	  

Á	  sjötta	  áratugnum	  var	  komin	  nýr	  miðill,	  sjónvarpið,	  

með	  auglýsingum	  sem	  sögðu	  konum	  hvernig	  þær	  áttu	  að	  klæða	  

sig	  og	  hvernig	  þær	  ættu	  að	  haga	  sér.	  Auglýsingar	  sýndu	  konur	  

sem	  urðu	  yfir	  sig	  hamingjusamar	  að	  fá	  ný	  heimilistæki	  eins	  og	  
ryksugu	  eða	  eldavél,	  eða	  þegar	  nýr	  hreingerningarlögur	  kom	  á	  

markaðinn	  sem	  átti	  að	  virka	  eins	  og	  töfrar	  (Ásdís	  Jóelsdóttir,	  2013,	  bls.	  201).	  Einnig	  mátti	  

Mynd	  18	  sýnir	  klæðnað	  úr	  línu	  
Christian	  Dior,	  New	  Look,	  1947.	  

Mynd	  19	  Konur	  áttu	  ávalt	  að	  
vera	  óaðfinnalegar	  til	  fara	  og	  
passað	  var	  uppá	  að	  allt	  væri	  í	  
stíl.	  
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greina	  af	  blöðum,	  sjónvarpsþáttum	  og	  kvikmyndum	  að	  konur	  

ættu	  ekki	  að	  hafa	  áhuga	  á	  neinu	  öðru	  en	  nýjustu	  tísku	  og	  áttu	  

þær	  að	  eyða	  tíma	  sínum	  á	  snyrtistofum	  eða	  hárgreiðslustofum	  

til	  að	  gera	  sig	  fínar.	  Kvikmyndastjörnurnar	  voru	  alltaf	  gullfallegar	  

og	  vel	  til	  fara,	  jafnvel	  þegar	  þær	  voru	  nývaknaðar.	  Í	  kjölfar	  

áhrifanna	  frá	  þessum	  miðlum	  var	  mikið	  um	  óraunhæfar	  

væntingar	  til	  kvenna	  um	  hvernig	  þær	  ættu	  að	  líta	  út	  og	  gerðu	  

þær	  flestar	  allt	  sem	  þær	  gátu	  til	  að	  standa	  undir	  þessum	  

væntingum.	  Konur	  sváfu	  nú	  með	  hárrúllur,	  notuðu	  mikið	  magn	  

af	  hárlakki	  og	  túberuðu	  hárið	  til	  að	  ná	  hinni	  fullkomnu	  

hárgreiðslu.	  Þær	  fóru	  á	  snyrtistofur	  til	  að	  vaxa	  allt	  hár	  af	  
leggjunum	  og	  létu	  snyrta	  og	  lakka	  á	  sér	  neglurnar.	  Konur	  notuðu	  

líka	  mikið	  af	  málningarvörum	  til	  að	  fullkomna	  útlitið	  og	  stílinn	  og	  auðvitað	  var	  allur	  
klæðnaður	  óaðfinnanlegur	  (Ásdís	  Jóelsdóttir,	  2013,	  bls.	  202).	  	  

Árið	  1954	  breyttist	  tískuflóran	  mikið	  við	  endurkomu	  Coco	  Chanel	  í	  tískubransann.	  

Margar	  konur	  vildu	  fatnað	  sem	  var	  glæsilegur	  en	  um	  leið	  þægilegur	  og	  hentugur.	  Coco	  
Chanel	  svaraði	  því	  kalli	  með	  frægu	  Chanel	  dragtinni	  (The	  Kyoto	  Costume	  Institute,	  2004,	  

bls.	  129).	  Chanel	  hafði	  mikla	  óbeit	  á	  New	  look	  tískunni	  og	  fannst	  Dior	  vera	  að	  skapa	  
óraunhæfar	  útlínur	  og	  um	  leið	  óþarfa	  óþægindi	  með	  
lífstykkjunum	  og	  undirpilsunum	  sem	  fylgdu	  stílnum	  

hans.	  Henni	  fannst	  glæsileikinn	  vera	  fólgin	  í	  frelsinu	  og	  
þægindunum	  sem	  konur	  nutu	  í	  flíkinni	  (Ásdís	  Jóelsdóttir,	  

2013,	  bls.	  204–205).	  Chanel	  dragtinn	  var	  ávallt	  úr	  tweet	  
efni	  og	  sniðið	  einkenndist	  af	  beinum	  pilsum,	  með	  

kassalöguðum	  jökkum	  sem	  voru	  skreyttir	  með	  

ullarböndum	  og	  lokaðir	  með	  gylltum	  hnöppum	  (Gertrud	  
Lehnert,	  1998/2000,	  bls.	  127).	  	  Dragtin	  sló	  rækilega	  í	  

gegn	  og	  nýtur	  enn	  vinsælda	  og	  hefur	  Chanel	  tískuhúsið	  

ávallt	  haldið	  Chanel	  dragtinni,	  í	  nýjum	  útfærslum,	  sem	  

hluta	  af	  árlegum	  fatalínum	  sínum.	  

Með	  vaxandi	  fjöldaframleiðslu	  leituðu	  

framleiðendur	  til	  nýrra	  markaðshópa	  og	  fóru	  að	  

framleiða	  föt,	  sjónvarpsefni	  og	  fleira,	  sérstaklega	  fyrir	  unglinga.	  Um	  miðjan	  sjötta	  og	  

sjöunda	  áratuginn	  fóru	  unglingar	  að	  hafna	  lífsstíl	  og	  samfélagslegu	  mynstri	  foreldra	  sinna	  
og	  vildu	  skapa	  sinn	  eigin	  stíl.	  Ungt	  fólk	  vildi	  einnig	  brjóta	  upp	  hina	  miklu	  stéttaskiptingu	  

sem	  átti	  sér	  stað	  sérstaklega	  í	  Englandi	  og	  þegar	  fólk	  eins	  og	  Bítlarnir	  sem	  voru	  úr	  

Mynd	  20	  Samkvæmiskjóll	  
eftir	  Christian	  Dior,	  1955.	  

Mynd	  21	  Fræga	  Chanel	  dragtin,	  sú	  
vinstri	  frá	  1966	  og	  sú	  hægri	  frá	  1969.	  
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venjulegri	  alþýðustétt	  slógu	  í	  gegn	  og	  urðu	  milljónamæringar	  þá	  var	  ekki	  aftur	  snúið.	  Ungt	  

fólk	  vildi	  skapa	  sína	  eigin	  framtíð	  og	  aðgreina	  sig	  frá	  eldri	  kynslóðum	  og	  var	  tískan	  góð	  leið	  

til	  þess.	  Stelpur	  á	  þessum	  tíma	  gengu	  annað	  hvort	  í	  kjólum	  í	  Dior	  stílnum	  en	  þá	  með	  örlítið	  

öðruvísi	  sniði,	  eða	  í	  buxum	  sem	  voru	  háar	  í	  mittið	  og	  þröngar,	  skyrtum	  sem	  þær	  bundu	  í	  

saman	  í	  mittið	  og	  í	  flatbotna	  skóm	  (Ásdís	  Jóelsdóttir,	  2013,	  bls.	  206).	  Einnig	  komust	  

gallabuxur	  í	  tísku	  hjá	  ungu	  fólki	  sem	  vildi	  brjóta	  gegn	  ríkjandi	  gildum,	  en	  gallabuxurnar	  

höfðu	  verið	  klæðnaður	  námuverkamanna	  og	  þóttu	  ósæmandi	  fyrir	  venjulegt	  fólk	  til	  að	  

klæðast	  (Gertrud	  Lehnert,	  1998/2000,	  bls.	  151).	  Unglingatískan	  náði	  útbreiðslu	  um	  allan	  

heim	  og	  var	  ungt	  fólk	  farið	  að	  standa	  upp	  og	  berjast	  fyrir	  betra	  lífi	  sem	  væri	  byggt	  á	  þeirra	  

eigin	  forsendum.	  

Í	  Frakklandi	  myndaðist	  á	  sjötta	  áratugnum	  ný	  bylgja	  ungs	  fólks	  sem	  var	  undir	  

áhrifum	  af	  tilvistarstefnunni.	  Lífsstílinn	  sem	  þetta	  fólk	  lifði	  eftir	  einkenndist	  af	  stúdentum	  

og	  hugsuðum	  af	  báðum	  kynjum	  sem	  drukku	  kaffi,	  stunduðu	  djúpa	  bókmenntaspeki,	  
reyktu	  sígarettur	  og	  klæddust	  svörtu.	  Svartur	  klæðnaður	  var	  oft	  kenndur	  við	  fólk	  sem	  vildi	  

berjast	  á	  móti	  gildandi	  samfélagmunstri.	  Þessi	  hópur	  unga	  fólksins	  trúði	  því	  að	  hver	  og	  
einn	  réði	  sjálfur	  sínu	  lífi	  og	  sinni	  framtíð	  óháð	  kyni	  og	  stétt	  og	  vildu	  móta	  sitt	  líf	  sjálf	  en	  
ekki	  fylgja	  því	  móti	  og	  reglum	  sem	  foreldrar	  höfðu	  sett	  þeim.	  Í	  þessum	  hóp	  var	  Simone	  de	  

Beauvoir	  sem	  oft	  hefur	  verið	  nefnd	  móðir	  femínismans.	  Hún,	  ásamt	  eiginmanni	  sínum	  
Jean-‐Paul	  Sartre	  sem	  var	  helsti	  fulltrúi	  tilvistarstefnunnar,	  skrifaði	  bókina	  Hitt	  kynið	  árið	  
1949	  sem	  fjallar	  um	  fordóma	  samfélags	  sem	  mótað	  er	  af	  karlmönnum.	  Í	  bókinni	  er	  því	  

haldið	  fram	  að	  kvenleiki	  sé	  ekki	  eitthvað	  sem	  er	  meðfætt	  heldur	  mótað	  af	  samfélaginu.	  
Þessi	  bók	  var	  mikilvægt	  framlag	  í	  jafnréttindabaráttu	  kvenna	  (Ásdís	  Jóelsdóttir,	  2013,	  bls.	  

210).	  Unglingatískan	  sem	  var	  byrjuð	  að	  myndast	  á	  sjötta	  áratugnum	  og	  sú	  háttsemi	  ungs	  
fólks	  að	  berjast	  á	  móti	  gildandi	  samfélagslegum	  reglum	  og	  mynstrum	  átti	  bara	  eftir	  að	  

verða	  meira	  áberandi	  á	  næstu	  áratugum	  og	  hafa	  mun	  meiri	  áhrif	  á	  samfélagið	  í	  heild.	  

2.7 Sjöundi	  og	  áttundi	  áratugurinn	  –	  tími	  æskunnar	  

Á	  sjöunda	  áratugnum	  vildi	  ungt	  fólk	  ekki	  einungis	  sækja	  framabrautina	  til	  að	  vinna	  sér	  inn	  

pening	  og	  eignast	  fjölskyldu	  og	  hús	  heldur	  vildi	  ungt	  fólk	  njóta	  lífsins	  og	  lifa	  í	  núinu.	  Tíska	  

unga	  fólksins	  þurfti	  að	  passa	  við	  lífstíl	  þeirra	  og	  var	  því	  bæði	  hentug	  og	  ódýr.	  Hönnuðurinn	  

Mary	  Quant,	  sem	  er	  hvað	  þekktust	  fyrir	  hönnun	  sína	  á	  minipislinu,	  sló	  í	  gegn	  í	  byrjun	  
sjöunda	  áratugarins	  og	  hannaði	  föt	  fyrir	  konur	  sem	  hömluðu	  þeim	  ekki	  í	  daglegu	  lífi.	  

Kjólarnir	  hennar	  voru	  stuttir,	  beinir	  í	  sniðum	  og	  létu	  ungar	  konur	  virka	  eins	  og	  

skólastelpur.	  Nú	  var	  í	  tísku	  að	  vera	  unglegur.	  Mary	  Quant	  vildi	  hanna	  föt	  sem	  allir	  gætu	  
keypt	  og	  notað,	  ekki	  aðeins	  ríka	  og	  fína	  fólkið,	  og	  varð	  þetta	  viðhorf	  meira	  áberandi	  á	  

þessum	  tíma,	  unga	  fólkið	  varð	  miðdepill	  tískugeirans	  (Gertrud	  Lehnert,	  1998/2000,	  bls.	  

154).	  
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Í	  byrjun	  sjöunda	  áratugarins	  var	  fyrirsætan	  Twiggy	  

ein	  helsta	  tískufyrirmyndin.	  Hún	  var	  grönn	  og	  með	  stór	  

augu	  sem	  hún	  ýkti	  með	  áberandi	  förðun,	  einnig	  var	  hún	  

stuttklippt	  og	  minnti	  helst	  á	  skólastrák.	  Þetta	  útlit	  varð	  

mjög	  eftirsóknarvert	  og	  voru	  allar	  helstu	  stjörnurnar	  

mjög	  grannar	  og	  barnslegar.	  Staða	  kvenna	  fór	  að	  breytast	  

mikið	  á	  sjöunda	  áratugnum	  og	  minnkaði	  bilið	  á	  milli	  þess	  

sem	  þótti	  við	  hæfi	  annars	  vegar	  fyrir	  karlmenn	  og	  hins	  

vegar	  fyrir	  konur.	  Á	  þessum	  árum	  urðu	  konur	  mun	  

frjálsari	  í	  kynlífi	  með	  tilkomu	  getnaðarvarnarpillurnar	  og	  

þurftu	  nú	  ekki	  lengur	  að	  hafa	  áhyggjur	  af	  þungun.	  Þetta	  
jafnaði	  að	  einhverju	  leyti	  bilið	  á	  milli	  kvenna	  og	  karla	  því	  

nú	  fóru	  konur	  að	  leyfa	  sér	  að	  stunda	  meira	  kynlíf	  með	  
sama	  áhyggjuleysi	  og	  karlmenn	  (Gertrud	  Lehnert,	  
1998/2000,	  bls.	  155).	  Buxnadragtir	  fyrir	  konur	  voru	  

orðnar	  mjög	  vinsælar	  og	  fóru	  meira	  að	  segja	  að	  sjást	  í	  haute	  couture	  línum	  tískuhúsanna.	  
Buxur	  voru	  loks	  orðnar	  stór	  og	  óaðskiljanlegur	  hluti	  af	  

klæðnaði	  kvenna	  (The	  Kyoto	  Costume	  Institute,	  2004,	  

bls.	  129).	  

Á	  sjöunda	  áratugnum	  var	  mikið	  um	  átök	  í	  

samfélaginu.	  Árið	  1963	  var	  John	  F.	  Kennedy,	  
Bandaríkjaforseti,	  drepinn.	  Það	  var	  mikið	  áfall	  fyrir	  ungt	  

fólk	  sem	  hafði	  bundið	  miklar	  vonir	  við	  hann.	  Bandaríkin	  
tóku	  síðan	  þátt	  í	  Víetnam	  stríðinu	  sem	  fólk	  og	  þá	  

aðallega	  ungt	  fólk	  um	  allan	  heim	  mótmælti	  kröftuglega	  

(Ásdís	  Jóelsdóttir,	  2013,	  bls.	  213).	  Mikið	  var	  um	  að	  
stúdentar	  mótmæltu	  og	  náðu	  stúdentauppreisnirnar	  

hápunkti	  í	  Maí	  mótmælunum	  í	  París	  árið	  1968	  (The	  

Kyoto	  Costume	  Institute,	  2004,	  bls.	  129).	  Baráttumál	  

blökkumanna	  voru	  mjög	  áberandi	  og	  þeirra	  fremsti	  
baráttumaður,	  Martin	  Luther	  King,	  var	  drepinn	  í	  lok	  

áratugarins	  og	  var	  það	  mikið	  áfall	  fyrir	  baráttu	  

blökkumanna	  (Gertrud	  Lehnert,	  1998/2000,	  bls.	  160)	  Femínistar	  voru	  einnig	  duglegir	  að	  
berjast	  fyrir	  réttindum	  kvenna	  og	  fóru	  að	  endurskoða	  stöðu	  kvenna	  sem	  eiginkonur,	  

mæður,	  nemendur,	  starfskraftar	  og	  auðvitað	  hvernig	  þær	  ættu	  að	  líta	  út	  (Rouse,	  1989,	  

Mynd	  22	  Kjóll	  með	  minipilsi	  eftir	  
Mary	  Quant	  frá	  ca.	  1963.	  

Mynd	  23	  Yves	  Saint	  Laurent	  vildi	  gefa	  
konum	  frelsi	  og	  vald	  með	  
buxnadragtinni	  sem	  hann	  hannaði	  
árið	  1967.	  
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bls.	  197).	  Þetta	  mikla	  átaka	  tímabil	  hafði	  mikil	  áhrif	  á	  tískuna	  og	  varð	  það	  meira	  og	  meira	  

áberandi	  eftir	  því	  sem	  leið	  á	  sjöunda	  áratuginn.	  

Hipparnir	  voru	  fremstir	  í	  átakalínunni	  á	  sjöunda	  

áratugnum	  og	  höfðu	  mikil	  áhrif	  á	  samfélagsmynd	  þess	  tíma.	  
Hipparnir	  voru	  hin	  svokölluðu	  blómabörn	  og	  kusu	  frið	  og	  

frjálsar	  ástir	  fram	  yfir	  stríð,	  boð	  og	  bönn.	  Þeir	  gerðu	  ekki	  upp	  á	  

milli	  fólks	  vegna	  kyns,	  þjóðernis	  né	  litarhátta.	  Þess	  háttar	  
skipti	  þau	  ekki	  máli.	  Hipparnir	  klæddust	  frjálslegum	  klæðnaði,	  

lifðu	  hófsömu	  líferni	  og	  notuðu	  ýmis	  eiturlyf.	  Þeir	  klæddu	  sig	  

ekki	  eftir	  tískunni	  heldur	  sýndu	  andstöðu	  sína	  við	  ríkjandi	  
þjóðfélagsreglur	  með	  því	  að	  klæðast	  fatnaði	  sem	  var	  oft	  

notaður,	  tötralegur	  og	  ósamstæður	  (Gertrud	  Lehnert,	  

1998/2000,	  bls.	  160).	  Þeim	  þótti	  vænt	  um	  náttúruna	  og	  vildu	  
ekki	  klæðast	  fatnaði	  úr	  gerviefnum	  og	  voru	  á	  móti	  

fjöldaframleiðslu.	  Tengsl	  við	  náttúruna	  var	  mikilvægari	  en	  
efnishyggjan	  (Ásdís	  Jóelsdóttir,	  2013,	  bls.	  223).	  

Hippahreyfingin	  náði	  hámarki	  árið	  1968	  með	  

,,ástarsumrinu”	  (e.	  Summer	  of	  love),	  sem	  var	  friðsælt	  tímabil	  

fyrir	  uppgöngu	  Víetnam	  stríðsins,	  og	  dreifðist	  hreyfingin	  út	  um	  
allan	  heim	  með	  bættum	  samgönguleiðum	  og	  aukinni	  

fjölmiðlatækni.	  Um	  leið	  komst	  þessi	  andtískuhreyfing	  í	  tísku	  

og	  var	  nú	  hægt	  að	  sjá	  konur	  út	  um	  allan	  heim	  í	  síðum	  víðum	  

pilsum,	  í	  blússum	  og	  með	  hárbönd	  í	  hárinu	  (Gertrud	  Lehnert,	  
1998/2000,	  bls.	  160–161).	  Hippahreyfingin	  fjaraði	  hægt	  og	  

sígandi	  út,	  en	  hippatískan	  hélst	  áfram	  fram	  á	  miðjan	  áttunda	  áratuginn.	  

Á	  áttunda	  áratugnum	  urðu	  ekki	  miklar	  breytingar	  í	  tískunni	  heldur	  hélt	  hippatískan	  

áfram	  að	  þróast	  og	  rómantísku	  áhrif	  hippana	  viðhéldust	  lengi	  vel.	  Loks	  þróaðist	  tískan	  

smám	  saman	  yfir	  í	  tísku	  komandi	  áratugs	  sem	  oft	  er	  kölluð	  Dress-‐for-‐Success.	  Frístundir	  

fólks	  höfðu	  mikil	  áhrif	  á	  tísku	  áttunda	  áratugarins	  og	  gallabuxurnar	  voru	  vinsælli	  en	  

nokkru	  sinni	  fyrr.	  (Gertrud	  Lehnert,	  1998/2000,	  bls.	  160–161).	  Tískan	  hélt	  líka	  áfram	  að	  
vera	  vettvangur	  fólks	  til	  að	  sýna	  afstöðu	  sína	  til	  mannréttindamála,	  stjórnmála	  og	  til	  að	  

sýna	  samfélagslega	  afstöðu	  (Ásdís	  Jóelsdóttir,	  2013,	  bls.	  225).	  	  

Kven-‐	  og	  jafnréttindabarátta	  var	  hávær	  á	  þessum	  tíma	  og	  voru	  róttækar	  

kvennahreyfingar	  mikið	  á	  móti	  tískunni	  sem	  slíkri	  og	  töldu	  hana	  vera	  tæki	  karlmanna	  til	  að	  
kúga	  konur	  með	  því	  að	  gera	  þær	  að	  kynverum	  með	  engar	  sjálfstæðar	  langanir	  eða	  

skoðanir.	  Kvenréttindakonur	  voru	  því	  mikið	  á	  móti	  klæðnaði	  eins	  og	  minipilsum,	  

Mynd	  24	  Hippatískan	  var	  
frjálsleg	  og	  fjölbreytt,	  mikið	  
var	  um	  gallabuxur	  og	  mussur.	  
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háhæluðum	  skóm	  og	  flestum	  þeim	  klæðnaði	  sem	  talin	  var	  vera	  kynæsandi.	  Þær	  héldu	  því	  

fram	  að	  sjálfstæð	  kona	  gengi	  í	  klæðnaði	  sem	  væri	  þægilegur	  og	  sem	  væri	  hannaður	  

einungis	  með	  notagildi	  í	  huga.	  Þannig	  áttu	  konur	  að	  fá	  virðingu	  karlmanna	  með	  því	  að	  

gefa	  þeim	  ekki	  tækifæri	  á	  að	  líta	  á	  sig	  sem	  kyntákn.	  Þessar	  skoðanir	  kvenréttindakvenna	  

náðu	  ekki	  að	  hafa	  afgerandi	  áhrif	  á	  tískuna	  en	  þó	  bar	  á	  einhverjum	  áhrifum	  þar	  sem	  tískan	  

lagði	  ekki	  eins	  mikla	  áherslu	  á	  kynæsandi	  fatnað	  eins	  og	  áður	  (Gertrud	  Lehnert,	  

1998/2000,	  bls.	  161–162).	  	  

Með	  tímanum	  hefur	  skoðun	  margra	  kvenréttindakvenna	  breyst	  mikið	  þegar	  kemur	  að	  

tísku	  eins	  og	  sjá	  má	  á	  árlegum	  druslugöngum	  sem	  eru	  nú	  haldnar	  út	  um	  allan	  heim	  þar	  

sem	  konur	  krefjast	  þess	  að	  fá	  að	  klæðast	  hverju	  sem	  þær	  vilja	  án	  þess	  að	  þurfa	  að	  líða	  
fyrir	  það	  með	  kynferðislegri	  áreitni	  eða	  ofbeldi.	  Konur	  vilja	  geta	  notið	  kvenleika	  síns	  og	  

verið	  stoltar	  af	  honum	  án	  þess	  að	  litið	  sé	  á	  þær	  sem	  lítils	  virði	  eða	  ómerkilega	  manneskju.	  	  

Á	  árunum	  sem	  hafa	  liðið	  frá	  áttunda	  áratugnum	  hefur	  tískan	  haldið	  áfram	  að	  þróast	  

og	  nú	  er	  tískan	  að	  breytast	  sífellt	  hraðar	  og	  erfitt	  getur	  verið	  að	  fylgjast	  með	  og	  átta	  sig	  á	  
því	  hvaðan	  áhrifin	  koma.	  Í	  dag	  hefur	  náttúruvernd,	  mengun	  og	  endurnýting	  mikil	  áhrif	  en	  

um	  leið	  er	  klámvæðingin,	  peningar	  og	  markaðsvæðing	  að	  stjórna	  tískunni	  að	  miklu	  leyti.	  	  
Eitt	  er	  þó	  ávallt	  víst	  að	  samfélagið	  hefur	  stöðug	  áhrif	  á	  tískuna	  og	  er	  hún	  órjúfanlegur	  hluti	  

af	  lífi	  okkar	  og	  menningu.	  Mikilvægt	  er	  að	  fólk	  sé	  meðvitað	  um	  tískuna	  og	  að	  það	  geti	  

áttað	  sig	  á	  því	  hvað	  hefur	  áhrif	  á	  þeirra	  tískuval.	  Ég	  mun	  fjalla	  um	  það	  í	  næsta	  kafla	  hvers	  
vegna	  tískusagan	  á	  mikið	  erindi	  inní	  grunnskólakennslu	  hér	  á	  landi	  og	  hvernig	  hægt	  er	  að	  

nota	  hana	  til	  að	  koma	  inná	  mikilvæg	  málefni.	  
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3 Tískusaga	  í	  textílmenntakennslu	  í	  grunnskólum	  

Menntastefna	  Aðalnámskrá	  grunnskólanna	  frá	  2011	  er	  byggð	  á	  sex	  grunnþáttum	  

menntunar.	  Þessir	  sex	  grunnþættir	  eru	  læsi,	  sjálfbærni,	  heilbrigði	  og	  velferð,	  lýðræði	  og	  
mannréttindi,	  jafnrétti	  og	  sköpun	  og	  eiga	  þeir	  að	  fléttast	  inn	  í	  allt	  skólastarf	  (Mennta-‐	  og	  

menningarmálaráðuneyti,	  2011,	  bls.	  16).	  Í	  Aðalnámskránni	  grunnskólanna	  stendur:	  

Grunnþættirnir	  snúast	  um	  læsi	  á	  samfélag,	  menningu,	  umhverfi	  og	  náttúru	  þannig	  að	  
börn	  og	  ungmenni	  læri	  að	  byggja	  sig	  upp	  andlega	  og	  líkamlega,	  að	  bjarga	  sér	  í	  
samfélaginu	  og	  vinna	  með	  öðrum.	  Grunnþættirnir	  snúast	  einnig	  um	  framtíðarsýn	  og	  
getu	  og	  vilja	  til	  að	  hafa	  áhrif	  og	  taka	  virkan	  þátt	  í	  að	  viðhalda	  samfélagi	  sínu,	  breyta	  
því	  og	  þróa	  það.	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneyti,	  2011,	  bls.	  16)	  

Þetta	  eru	  atriði	  sem	  þarf	  að	  hafa	  í	  huga	  við	  skipulagningu	  alls	  náms	  og	  ekkert	  síður	  í	  
textílmennt	  en	  í	  öðrum	  fögum.	  Textílmennt	  býður	  upp	  á	  marga	  möguleika	  til	  náms	  aðra	  

en	  einungis	  færni	  í	  textílaðferðum.	  Margt	  felst	  í	  hugtakinu	  textíll	  og	  undir	  það	  fellur	  

hönnun,	  handverk	  og	  verkfærni	  á	  textílaðferðum	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneyti,	  
2013,	  bls.	  158).	  Um	  leið	  er	  mikil	  saga	  tengd	  við	  textíl	  sem	  á	  að	  vera	  órjúfanlegur	  partur	  í	  

textílkennslu	  í	  grunnskólum.	  Saga	  textíla	  er	  stór	  partur	  af	  sögu	  mannkynsins	  og	  hefur	  hún	  

þróast	  í	  takt	  við	  breytta	  tíma.	  Saga	  textíla	  er	  ekkert	  síður	  saga	  tískunnar	  en	  saga	  

handverks,	  þetta	  tvinnast	  allt	  saman	  og	  meira	  til	  og	  ber	  að	  huga	  að	  öllum	  þessum	  þáttum	  

í	  textílmenntakennslu.	  	  

Nemendur	  í	  öllum	  skólum	  læra	  sögu	  í	  samfélagsfræðitímum,	  þeir	  læra	  um	  stríð,	  látið	  

kóngafólk	  og	  um	  merka	  menn	  og	  konur.	  Það	  er	  þó	  lítið	  minnst	  á	  textílsöguna	  og	  sögu	  

tískunnar.	  Þar	  getur	  textílmennt	  komið	  inn	  í	  og	  lagt	  inn	  sögulega	  þekkingu	  samhliða	  

þekkingu	  á	  handverki	  og	  tækni.	  Hér	  á	  eftir	  verður	  komið	  inn	  á	  hvern	  og	  einn	  grunnþátt	  og	  

hann	  tengdur	  við	  kennslu	  á	  tískusögu	  en	  einnig	  verður	  litið	  á	  hæfniviðmiðin	  í	  textílmennt	  í	  

aðalnámskránni	  og	  skoðað	  hvernig	  tískusaga	  fellur	  að	  þeim.	  

3.1 Læsi	  

Þegar	  talað	  er	  um	  læsi	  þá	  tengir	  fólk	  það	  yfirleitt	  við	  þá	  kunnáttu	  að	  geta	  lesið	  og	  skrifað.	  

Þetta	  hugtak	  er	  þó	  mun	  veigameira	  en	  það.	  Eins	  og	  bent	  er	  á	  í	  aðalnámskránni	  þá	  er	  læsi	  í	  

raun	  félagslegt	  í	  eðli	  sínu,	  það	  fæðist	  enginn	  með	  þá	  kunnáttu	  að	  lesa,	  heldur	  er	  það	  lært	  

og	  um	  leið	  geta	  tvær	  manneskjur	  lesið	  sama	  textann	  en	  skilið	  hann	  á	  mismunandi	  hátt.	  

Læsi	  er	  háð	  hefð	  og	  er	  háð	  stað	  og	  stund,	  menningu	  og	  gildum	  (Mennta-‐	  og	  

menningarmálaráðuneyti,	  2011,	  bls.	  18–19).	  
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	   Hugtakið	  miðlamennt	  vísar	  til	  þess	  að	  nemendur	  nota	  ýmsa	  miðla	  við	  nám	  sitt	  og	  

um	  leið	  læra	  þeir	  um	  notagildi	  þessara	  miðla	  og	  hvaða	  áhrif	  þeir	  geta	  haft	  á	  menningu	  og	  

lýðræði.	  Orðið	  miðlalæsi	  táknar	  m.a.	  þá	  færni	  og	  kunnáttu	  sem	  nemendur	  öðlast	  við	  að	  

leggja	  mat	  á	  miðlað	  efni	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneyti,	  2011,	  bls.	  19).	  Mikilvægt	  

er	  að	  nemendur	  læri	  að	  beita	  miðlalæsi	  á	  meðvitaðan	  hátt	  og	  til	  þess	  að	  þeir	  geti	  gert	  það	  

þarf	  að	  sýna	  þeim	  hversu	  mikil	  áhrif	  miðlar	  geta	  haft	  á	  manneskju	  jafnt	  sem	  samfélagið	  í	  

heild	  sinni.	  Einnig	  þarf	  að	  kenna	  þeim	  að	  beita	  rökhugsun	  og	  gagnrýni	  og	  velta	  fyrir	  sér	  

hvað	  stendur	  að	  baki	  þeirra	  upplýsinga	  sem	  er	  miðlað	  til	  þeirra.	  	  

Tískusagan	  sýnir	  nemendum	  svart	  á	  hvítu	  hvernig	  miðlar	  eins	  og	  sjónvarp,	  

tískublöð	  og	  annað	  geta	  haft	  róttæk	  áhrif	  á	  hvernig	  fólk	  klæðir	  sig	  og	  hegðar	  sér.	  Þannig	  er	  

hægt	  að	  benda	  nemendum	  á	  mikilvægi	  miðlalæsis	  og	  að	  þau	  þurfa	  að	  vera	  meðvituð	  um	  
áhrifin	  sem	  miðlar	  hafa	  á	  líf	  þeirra.	  Á	  sjötta	  áratugnum	  var	  mikið	  um	  tímaritsgreinar	  og	  

jafnvel	  fræðilegar	  greinar	  um	  hvernig	  konur	  ættu	  að	  hegða	  sér	  og	  hvert	  hlutverk	  þeirra	  
væri	  (Ásdís	  Jóelsdóttir,	  2013,	  bls.	  202).	  Sem	  dæmi	  má	  nefna	  að	  Dr.	  John	  Bowlby	  gaf	  út	  bók	  
sem	  staðhæfði	  að	  fyrstu	  fimm	  ár	  í	  lífi	  barna	  væru	  mikilvæg	  og	  að	  án	  stöðugs	  eftirlits	  og	  

ástar	  móður	  myndi	  barnið	  verða	  tilfinningalega	  heft	  á	  fullorðinsárum.	  Konur	  tóku	  margar	  
hverjar	  innihaldi	  þessarar	  bókar	  sem	  heilögum	  sannleik	  og	  voru	  dæmi	  um	  að	  konur	  þorðu	  

ekki	  að	  skilja	  við	  barn	  sitt	  eitt	  andartak	  (Rouse,	  1989,	  bls.	  186).	  Með	  auknu	  miðlalæsi	  geta	  

nemendur	  horft	  á	  yfirlýsingar	  eins	  og	  þessar	  sem	  er	  að	  finna	  víða	  í	  sögu	  okkar,	  lært	  af	  
þeim	  og	  áttað	  sig	  betur	  á	  því	  hverju	  hægt	  er	  að	  taka	  mark	  á.	  	  

3.2 Sköpun	  

Í	  sögu	  tískunnar	  er	  hægt	  að	  finna	  óteljandi	  dæmi	  um	  sköpun.	  Þar	  er	  hægt	  að	  sjá	  hvernig	  

fatahönnuðir	  finna	  innblástur	  í	  hönnun	  sína.	  Það	  sést	  mjög	  skýrt	  þegar	  horft	  er	  yfir	  tískuna	  
í	  gegnum	  árin	  að	  fatahönnuðir	  byggja	  oft	  á	  því	  sem	  þegar	  hefur	  verið	  gert	  og	  búa	  til	  

eitthvað	  nýtt	  úr	  því	  en	  í	  Aðalnámskrá	  grunnskóla	  segir	  einmitt:	  „Nám	  á	  sér	  stað	  þegar	  

einstaklingur	  vinnur	  með	  áreiti,	  tengir	  það	  fyrri	  þekkingu	  og	  skapar	  nýja”	  (Mennta-‐	  og	  
menningarmálaráðuneyti,	  2011,	  bls.	  24).	  Með	  því	  að	  sýna	  nemendum	  hvernig	  tískan	  hefur	  

þróast,	  hvar	  hönnuðir	  finna	  innblástur	  sinn	  og	  hvernig	  þeir	  byggja	  stöðugt	  á	  því	  sem	  þegar	  

hefur	  verið	  gert	  og	  tengja	  það	  við	  tíðarandann	  þá	  er	  hægt	  að	  virkja	  nemendur	  í	  að	  þróa	  
sína	  sköpunarhæfileika.	  Nemendur	  fá	  tækifæri	  til	  að	  virkja	  sköpunarþrá	  sína	  og	  

sköpunarkraft	  með	  því	  að	  skoða	  tískuna	  í	  gegnum	  tíðina	  og	  nýta	  hana	  í	  að	  búa	  til	  eitthvað	  

nýtt.	  	  

Með	  því	  að	  kynna	  nemendum	  fyrir	  hönnuðum	  og	  skoða	  hvernig	  sköpunarferlið	  hjá	  

mörgum	  hönnuðum	  er,	  þá	  er	  hægt	  að	  sýna	  nemendum	  hversu	  mikilvægt	  sköpunarferlið	  

er	  og	  sýna	  þeim	  þannig	  að	  lokaafurðin	  er	  afurð	  mikillar	  vinnu	  og	  undirbúnings.	  Eins	  og	  
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bent	  er	  á	  í	  aðalnámskránni	  þá	  skiptir	  sköpunarferlið	  ekki	  síður	  máli	  en	  afrakstur	  verksins	  

(Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneyti,	  2011,	  bls.	  24).	  Um	  leið	  og	  nemendur	  átta	  sig	  á	  

mikilvægi	  sköpunarferlisins	  þá	  læra	  þeir	  góðar	  vinnuaðferðir	  og	  auka	  þekkingu	  sína	  og	  

leikni.	  Vinnubrögð	  í	  listsköpun	  og	  vísindum	  einkennast	  oft	  af	  sköpunargleði,	  frumkvæði	  og	  

frumleika.	  Þannig	  vinnubrögð	  er	  æskilegt	  að	  sjá	  í	  öllu	  námi	  og	  skólastarfi	  (Mennta-‐	  og	  

menningarmálaráðuneyti,	  2011,	  bls.	  24).	  	  

Nám	  og	  vinnubrögð	  í	  list-‐	  og	  verkgreinum	  er	  ekki	  eitthvað	  sem	  á	  að	  líta	  á	  sem	  annars	  

konar,	  eða	  annars	  flokks	  nám	  því	  með	  því	  að	  kenna	  list-‐	  og	  verkgreinar	  er	  verið	  að	  bjóða	  

nemendum	  uppá	  fleiri	  og	  fjölbreyttari	  námsaðferðir.	  Nemendur	  læra	  að	  hugsa	  hlutina	  á	  

annan	  hátt	  en	  í	  hefðbundnum	  bóknámsgreinum	  og	  þeir	  geta	  lært	  að	  yfirfæra	  þá	  skapandi	  
og	  gagnrýnu	  hugsun	  sem	  einkennir	  list-‐	  og	  verknám	  yfir	  á	  allar	  aðrar	  greinar	  (Strand,	  

2006,	  bls.	  29–40).	  Gagnrýnin	  hugsun	  er	  stór	  partur	  af	  öllu	  námi.	  Hún	  er	  lykilþáttur	  í	  

sköpun	  og	  læsi	  og	  fléttast	  saman	  við	  hlutverk	  gagnrýninnar	  hugsunar	  í	  lýðræði.	  Sköpun	  
snýst	  ekki	  eingöngu	  um	  að	  skapa	  eitthvað	  nýtt	  og	  frumlegt	  heldur	  einnig	  um	  hagnýtingu	  

þess	  sem	  fyrir	  er.	  Hún	  snýst	  þannig	  um	  lausnir	  viðfangsefna	  og	  leit	  að	  nýjum	  möguleikum.	  
Með	  því	  að	  virkja	  sköpunarkrafta	  nemenda	  í	  list-‐	  og	  verkgreinum	  þá	  yfirfærist	  þessi	  færni	  
yfir	  á	  allt	  nám	  nemenda.	  Þetta	  fléttast	  vel	  saman	  við	  menntun	  til	  sjálfbærni	  og	  læsi	  í	  

víðum	  skilningi	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneyti,	  2011,	  bls.	  24).	  Saga	  tískunnar	  getur	  
komið	  sköpun	  inn	  í	  textílnámið	  á	  óhefðbundin	  hátt	  með	  því	  að	  kenna	  nemendum	  um	  
hvað	  felst	  í	  sköpun	  og	  hvernig	  hægt	  er	  að	  flétta	  hana	  inní	  allt	  nám	  og	  okkar	  daglega	  líf.	  

3.3 Sjálfbærni	  

Menntun	  til	  sjálfbærni	  miðar	  að	  því	  að	  gera	  fólki	  kleift	  að	  takast	  á	  við	  viðfangsefni	  sem	  

lúta	  að	  samspili	  umhverfis,	  félagslegra	  þátta	  og	  efnahags	  í	  þróun	  samfélags.	  Sjálfbær	  

þróun	  snýst	  að	  miklu	  leyti	  um	  verndun	  umhverfisins	  og	  gera	  þarf	  nemendum	  grein	  fyrir	  

því	  að	  það	  eru	  takmörk	  fyrir	  því	  hversu	  mikið	  jörðin	  getur	  gefið	  af	  sér	  (Mennta-‐	  og	  

menningarmálaráðuneyti,	  2011,	  bls.	  20).	  Í	  tískusögunni	  sést	  hvernig	  efnisframleiðendur	  

brugðust	  við	  því	  takmarkaða	  magni	  af	  náttúrulegum	  textílefnum	  sem	  náttúran	  bíður	  upp	  

á	  með	  því	  að	  fara	  að	  framleiða	  gerviefni.	  Farið	  var	  að	  framleiða	  gerviefni	  fyrir	  fatnað	  

stuttu	  eftir	  fyrri	  heimstyrjöld	  og	  var	  gerviefnið	  nælon	  komið	  á	  markað	  árið	  1935	  (Ásdís	  

Jóelsdóttir,	  2013,	  bls.	  185).	  	  

Endurnýting	  er	  ákveðin	  birtingamynd	  sjálfbærni.	  Í	  tískusögunni	  kemur	  endurnýting	  

skýrt	  fram	  með	  mismunandi	  hætti	  og	  á	  mismunandi	  tímabilum.	  Hún	  kemur	  meðal	  annars	  
fram	  á	  stríðsárunum	  þegar	  mikill	  efnisskortur	  var	  í	  Evrópu	  og	  konur	  þurftu	  að	  nýta	  hvern	  

efnisbút	  til	  ýtar,	  þær	  ýmist	  breyttu	  gömlum	  fötum	  eða	  nýttu	  til	  dæmis	  gardínur	  í	  að	  

sauma	  nýjar	  flíkur	  og	  ekkert	  fór	  til	  spillis	  (Ásdís	  Jóelsdóttir,	  2013,	  bls.	  190).	  Endurnýting	  
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fékk	  síðan	  aðra	  mynd	  á	  sig	  á	  hippatímanum	  þegar	  fólk	  fór	  í	  auknum	  mæli	  að	  ganga	  í	  

notuðum	  fötum.	  Þeir	  vildu	  þannig	  bæði	  berjast	  gegn	  markaðsvæðingunni	  og	  vernda	  

náttúruna	  með	  því	  að	  nýta	  það	  sem	  fyrir	  var	  til	  (Gertrud	  Lehnert,	  1998/2000,	  bls.	  157–

161).	  Endurnýting	  er	  enn	  í	  tísku	  í	  dag	  og	  eru	  margar	  ástæður	  á	  bak	  við	  þessa	  tísku,	  það	  

getur	  verið	  vegna	  umhverfisverndar,	  fátæktar	  eða	  einfaldlega	  vegna	  þess	  að	  fólk	  leitar	  í	  

flíkur	  sem	  tilheyra	  löngu	  liðnum	  tískustefnum.	  Sjálfbærni	  og	  umhverfisvernd	  er	  eitthvað	  

sem	  á	  erindi	  við	  okkur	  öll	  og	  kemur	  inná	  felst	  öll	  svið	  samfélagsins,	  meira	  að	  segja	  inn	  í	  

tískuna.	  

3.4 Heilbrigði	  og	  velferð	  

Heilbrigði	  einstaklings	  er	  byggt	  fyrst	  og	  fremst	  á	  andlegri,	  líkamlegri	  og	  félagslegri	  vellíðan.	  

Það	  ræðst	  af	  flóknu	  samspili	  einstaklings,	  aðstæðna	  og	  umhverfis	  (Mennta-‐	  og	  

menningarmálaráðuneyti,	  2011,	  bls.	  23).	  Það	  er	  mikilvægt	  að	  hugað	  sé	  að	  heilbrigði	  og	  

vellíðan	  allra	  nemenda	  í	  skólastarfinu	  og	  er	  textílmennt	  þar	  engin	  undantekning.	  Eitt	  af	  því	  

sem	  þarf	  að	  leggja	  mikla	  áherslu	  á	  er	  að	  nemendur	  byggi	  með	  sér	  góða	  sjálfsmynd	  og	  séu	  
ánægð	  með	  sig	  og	  sinn	  líkama.	  Til	  þess	  að	  það	  sé	  hægt	  þarf	  að	  opna	  hug	  nemenda	  fyrir	  því	  

að	  það	  eiga	  ekki	  allir	  að	  vera	  eins	  og	  fá	  þá	  til	  að	  sjá	  þá	  verðleika	  sem	  búa	  innra	  með	  þeim.	  

Í	  tískusögunni	  er	  hægt	  að	  sjá	  hvað	  útlitsdýrkun	  hefur	  haft	  mikil	  áhrif	  á	  samfélagið	  allt	  

frá	  upphafi	  tímatals.	  Konur	  hafa	  t.d.	  gengið	  svo	  langt	  að	  ganga	  í	  lífstykkjum	  sem	  þrengdi	  
svo	  að	  líkama	  þeirra	  að	  það	  var	  bókstaflega	  heilsuspillandi	  (Ásdís	  Jóelsdóttir,	  2013,	  bls.	  
166).	  Það	  er	  einnig	  hægt	  að	  sjá	  að	  fegurð	  er	  mjög	  breytilegt	  hugtak,	  eina	  stundina	  er	  

fallegt	  að	  vera	  þrýstin	  með	  mikil	  brjóst	  og	  mjaðmir,	  þá	  næstu	  er	  fallegt	  að	  vera	  tágrannur	  
með	  lítil	  brjóst	  og	  grannar	  mjaðmir	  (Gertrud	  Lehnert,	  1998/2000,	  bls.	  15).	  Með	  því	  að	  

sýna	  nemendum	  fram	  á	  þessar	  öfgar	  þá	  er	  hugsanlega	  hægt	  að	  vekja	  þá	  til	  umhugsunar	  

um	  hvað	  þessir	  staðlar	  sem	  settir	  eru	  af	  samfélaginu	  um	  hvað	  þykir	  fallegt	  eru	  byggðir	  á	  

veikum	  og	  síbreytilegum	  grunni.	  Með	  því	  að	  gera	  nemendum	  grein	  fyrir	  þessu	  er	  hægt	  að	  

sýna	  þeim	  hversu	  fáránlegt	  það	  er	  í	  raun	  að	  fólk	  sé	  stöðugt	  að	  eltast	  við	  að	  passa	  inn	  í	  

þessa	  staðla	  í	  stað	  þess	  að	  vera	  ánægt	  með	  líkama	  sinn	  og	  útlit.	  

Til	  þess	  að	  nemendur	  átti	  sig	  fullkomlega	  á	  því	  hverjir	  eða	  hvað	  það	  er	  sem	  ákveður	  

hvað	  þykir	  fallegt	  og	  hvaða	  líkamslögun	  er	  eftirsótt	  hverju	  sinni	  þá	  er	  nauðsynlegt	  að	  
nemendur	  öðlist	  skilning	  á	  þeim	  áhrifum	  sem	  menning,	  fjölmiðlar,	  auglýsingar,	  kvikmyndir	  

og	  tækni	  geta	  haft	  á	  heilsu	  og	  líðan	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneyti,	  2011,	  bls.	  23).	  

Þannig	  samtvinnast	  læsi,	  heilsa	  og	  velferð	  með	  því	  að	  stuðla	  að	  góðri	  heilsu.	  Til	  að	  styrkja	  
sjálfsmynd	  nemenda	  þarf	  gott	  og	  þróað	  miðlalæsi	  að	  vera	  til	  staðar.	  Nemendur	  þurfa	  að	  

kunna	  að	  taka	  upplýstar	  og	  ábyrgar	  ákvarðanir	  þegar	  kemur	  að	  þeirra	  eigin	  heilbrigði	  og	  

vellíðan	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneyti,	  2011,	  bls.	  23).	  



	   bls.	  30	  

3.5 Lýðræði	  og	  mannréttindi	  

Í	  lýðræði	  taka	  einstaklingar	  afstöðu	  til	  siðferðislegra	  álitamála	  og	  virkan	  þátt	  í	  mótun	  

samfélagsins	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneyti,	  2011,	  bls.	  21).	  Í	  tískusögunni	  er	  hægt	  
að	  finna	  ótalmörg	  dæmi	  um	  sögu	  lýðræðisins.	  Konur	  börðust	  lengi	  fyrir	  því	  að	  fá	  að	  taka	  

þátt	  í	  lýðræði	  þjóðar	  sinnar,	  sem	  tókst	  loks	  í	  lok	  19.	  aldar	  og	  byrjun	  20.	  aldar.	  Konur	  

öðluðust	  fyrst	  kosningarétt	  á	  Nýja-‐Sjálandi	  árið	  1893	  og	  síðan	  fjölgaði	  löndunum	  sem	  

veittu	  konum	  smám	  saman	  kosningarétt	  (Ásdís	  Jóelsdóttir,	  2013,	  bls.	  166).	  Með	  því	  að	  

skoða	  hvernig	  tískan	  þróaðist	  á	  þessum	  tíma	  og	  hvernig	  sjálfstæði	  kvenna	  jókst	  smátt	  og	  

smátt	  er	  hægt	  að	  sjá	  hversu	  mikilvægur	  kosningarétturinn	  var	  og	  er	  fyrir	  konur	  og	  þeirra	  

sjálfsmynd.	  	  

Í	  aðalnámskránni	  stendur	  að	  skólar	  þurfi	  að	  taka	  mið	  af	  því	  að	  barna	  og	  ungmenna	  

bíður	  þátttaka	  í	  lýðræðissamfélagi	  og	  því	  er	  mikilvægt	  að	  börn	  læri	  um	  lýðræðisleg	  

samfélög	  og	  hvað	  í	  þeim	  felst	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneyti,	  2011,	  bls.	  21).	  Með	  
því	  að	  skoða	  tískusöguna	  fá	  nemendur	  grunnskilning	  á	  lýðræði	  og	  sjá	  hvernig	  hugmyndir	  

samfélagsins	  um	  lýðræði	  hafa	  breyst	  í	  gegnum	  aldirnar.	  Mikilvægt	  er	  að	  nemendur	  rækti	  

með	  sér	  það	  viðhorf	  að	  samfélagið	  eigi	  að	  vera	  lýðræðislegt	  og	  að	  einstaklingarnir	  innan	  
þess	  séu	  gagnrýnir	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneyti,	  2011,	  bls.	  23).	  Sagan	  getur	  

hjálpað	  til	  við	  að	  móta	  þetta	  viðhorf	  hjá	  nemendum	  því	  hún	  sýnir	  svart	  á	  hvítu	  hversu	  
mikilvægt	  það	  getur	  verið	  að	  búa	  í	  lýðræðisríki.	  

Þegar	  fjallað	  er	  um	  lýðræðislegt	  samfélag	  er	  mikilvægt	  að	  leggja	  um	  leið	  áherslu	  á	  

einstaklinginn	  og	  að	  hann	  sé	  gagnrýninn.	  Í	  aðalnámskránni	  stendur:	  ,,Lýðræðis-‐	  og	  
mannréttindamenntun	  byggist	  á	  gagnrýnni	  hugsun	  og	  ígrundun	  um	  grunngildi	  

samfélagsins”	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneyti,	  2011,	  bls.	  23).	  Þetta	  bendir	  til	  þess	  
að	  einstaklingar	  innan	  samfélagsins	  þurfa	  stöðugt	  að	  endurskoða	  samfélagsleg	  gildi	  og	  siði	  

og	  horfa	  á	  samfélagið	  með	  gagnrýnum	  augum.	  Þannig	  er	  ekki	  hægt	  að	  viðhalda	  lýðræði	  án	  

stöðugrar	  endurskoðunar	  og	  tengjast	  þá	  læsi,	  mannréttindi,	  heilbrigði,	  velferð	  og	  margt	  
annað	  inn	  í	  þetta	  ferli.	  Huga	  þarf	  stöðugt	  að	  öllum	  grunngildum	  í	  námi	  og	  kennslu	  því	  þau	  

tengjast	  öll	  á	  einhvern	  hátt.	  	  

3.6 Jafnrétti	  

Tískusagan	  er	  ef	  til	  vill	  eitt	  af	  bestu	  tækjunum	  sem	  hægt	  er	  að	  nota	  til	  að	  kenna	  

nemendum	  um	  jafnrétti	  og	  þá	  sérstaklega	  um	  kvenréttindabaráttuna.	  Lögð	  er	  mikil	  

áhersla	  á	  jafnrétti	  í	  nýju	  aðalnámsskránni	  og	  að	  fræða	  þurfi	  nemendur	  um	  hvernig	  ýmsir	  
þættir	  geta	  skapað	  mismunun	  eða	  forréttindi	  í	  lífi	  fólks	  (Mennta-‐	  og	  

menningarmálaráðuneyti,	  2011,	  bls.	  23).	  Með	  því	  að	  sýna	  nemendum	  hvernig	  staða	  

kvenna	  hefur	  gjörbreyst	  á	  síðustu	  100-‐200	  árum	  er	  hægt	  að	  gera	  þeim	  grein	  fyrir	  því	  hve	  
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mikilvæg	  jafnréttindabaráttan	  er.	  Nemendur	  þurfa	  að	  öðlast	  skilning	  á	  því	  að	  jafnrétti	  er	  

eitthvað	  sem	  þarf	  stöðugt	  að	  berjast	  fyrir	  og	  er	  mikilvægt	  til	  þess	  að	  stuðla	  að	  vellíðan	  og	  

heilbrigði	  allra	  einstaklinga	  samfélagsins.	  

Í	  lögum	  um	  jafna	  stöðu	  og	  jafnan	  rétt	  kvenna	  og	  karla	  eru	  skýr	  ákvæði	  um	  að	  á	  öllum	  

skólastigum	  skulu	  nemendur	  hljóta	  fræðslu	  um	  jafnréttismál	  þar	  sem	  m.a.	  sé	  lögð	  áhersla	  

á	  að	  búa	  bæði	  kynin	  undir	  jafna	  þátttöku	  í	  samfélaginu	  (Mennta-‐	  og	  

menningarmálaráðuneyti,	  2011,	  bls.	  22).	  Kynjafræðsla	  er	  eitthvað	  sem	  á	  heima	  í	  
grunnskólunum	  og	  í	  kafla	  fjögur	  mun	  ég	  fjalla	  nánar	  um	  mikilvægi	  kynjafræðslu	  og	  

jafnréttis	  í	  grunnskólum.	  

3.7 Hæfniviðmið	  í	  textílmennt	  

Í	  menningar	  og	  umhverfishluta	  hæfniviðmiða	  í	  textíla	  er	  sagt	  að	  við	  lok	  7.	  bekkjar	  eiga	  

nemendur	  að	  geta	  sett	  textílvinnu	  og	  textílverk	  í	  samhengi	  við	  sögu,	  samfélag	  og	  listir	  

(Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneyti,	  2013,	  bls.	  160).	  Þessu	  er	  hægt	  að	  ná	  fram	  með	  
kennslu	  á	  sögu	  tískunnar.	  Þar	  er	  tískan	  tengd	  við	  söguna	  og	  samfélagið	  og	  nemendur	  læra	  

um	  þær	  aðstæður	  sem	  fólk	  bjó	  við	  og	  hvernig	  tískan	  þróaðist	  í	  takt	  við	  samfélagslegar	  

breytingar.	  Einnig	  sést	  skýrt	  að	  tískan	  er	  ákveðið	  listform	  sem	  hönnuðir	  nota	  til	  að	  leyfa	  
sköpunarþrá	  sinni	  að	  njóta	  sín	  og	  að	  þeir,	  eins	  og	  aðrir	  listamenn,	  nota	  nærumhverfi	  sitt	  

sem	  innblástur.	  

Textílmennt	  er	  stór	  partur	  af	  lífi	  nemenda	  þar	  sem	  þeir	  til	  dæmis	  skapa	  sér	  sinn	  

persónulega	  stíl	  í	  klæðnaði.	  Í	  hæfniviðmiðunum	  er	  lögð	  áhersla	  á	  að	  nemendur	  greini,	  

meti	  og	  setji	  textíl	  í	  samhengi	  við	  umhverfi,	  menningu,	  listir,	  nýsköpun	  og	  hagnýtingu	  
þekkingar	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneyti,	  2013,	  bls.	  158).	  Með	  því	  að	  skoða	  

tískusöguna	  og	  rýna	  í	  hvernig	  tískan	  hefur	  breyst	  í	  takt	  við	  breytingar	  í	  samfélaginu	  fá	  
nemendur	  innsýn	  á	  hvernig	  þessir	  þættir	  hafa	  áhrif	  á	  tískuna	  og	  manneskjur	  innan	  

samfélagsins	  og	  geta	  þá	  yfirfært	  það	  sem	  hægt	  er	  að	  læra	  af	  tískusögunni	  yfir	  á	  sitt	  líf	  og	  

sýnar	  ákvarðanir.	  	  

Rætur	  textílmenntarinnar	  liggja	  í	  sögu	  heimsins	  og	  með	  skoðun	  tískusögunnar	  fá	  

nemendur	  að	  tengjast	  þessum	  rótum	  að	  einhverju	  leyti.	  Verkmenningin	  og	  listin	  á	  bak	  við	  

textílmennt	  og	  hönnun	  fatnaðar	  er	  mikilvægur	  partur	  af	  sögu	  mannkynsins	  og	  hefur	  

handverkshefðin	  þróast	  áfram	  og	  tekið	  mið	  af	  breyttum	  tímum	  og	  breyttum	  áherslum	  í	  

samfélaginu	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneyti,	  2013,	  bls.	  158).	  Með	  því	  að	  nýta	  

tískusöguna	  sem	  kennsluefni	  í	  textílmennt	  er	  hægt	  að	  koma	  inn	  á	  nokkrar	  af	  þeim	  

áherslum	  sem	  brýnt	  er	  á	  hæfniviðmiðum	  fyrir	  textílmennt	  í	  aðalnámskránni.	  Kennsla	  á	  
sögu	  tískunnar	  kemur	  þannig	  ekki	  einungis	  inná	  alla	  grunnþætti	  aðalnámskráarinnar	  

heldur	  uppfyllir	  hún	  einnig	  hluta	  af	  hæfniviðmiðunum	  fyrir	  textílmennt.	  	  
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4 Kynjafræðsla	  ,,í	  gegnum”	  tískusöguna	  

Í	  tískusögunni	  er	  hægt	  að	  finna	  ýmislegt	  sem	  nýtist	  við	  kennslu	  á	  kynjafræði	  og	  í	  þessum	  

kafla	  verður	  kynjafræðslan	  skoðuð	  ,,í	  gegnum”	  tískusöguna.	  Fjallað	  verður	  um	  þau	  
skaðlegu	  áhrif	  sem	  kynjamismunun	  getur	  haft	  og	  hvernig	  hugsanlega	  sé	  hægt	  að	  sporna	  

við	  þeim.	  Skoðað	  er	  hvers	  vegna	  mikilvægt	  er	  að	  nemendur	  læri	  um	  kynjafræðslu	  og	  

hvernig	  saga	  tískunnar	  getur	  verið	  gott	  kennsluefni	  við	  kynjafræðslu.	  Tískusaga	  gefur	  góða	  
sýn	  á	  jafnréttistbaráttu	  kvenna	  síðustu	  150	  árin	  og	  þar	  sést	  hvað	  hún	  hefur	  haft	  mikil	  og	  

jákvæð	  áhrif.	  Einnig	  sést	  á	  tískusögunni	  að	  stöðugt	  þarf	  að	  berjast	  fyrir	  jafnréttindum	  því	  

oft	  koma	  bakslög	  sem	  sýnir	  að	  jafnrétti	  þróast	  ekki	  stöðugt	  og	  ósjálfrátt	  fram	  á	  við.	  

4.1 Jafnrétti	  samkvæmt	  lögum	  og	  Aðalnámskrá	  grunnskóla	  

Markmið	  laga	  um	  jafna	  stöðu	  og	  jafnan	  rétt	  kvenna	  og	  karla	  er	  að	  koma	  á	  og	  viðhalda	  

jafnrétti	  og	  jöfnum	  tækifærum	  kvenna	  og	  karla	  og	  jafna	  þannig	  stöðu	  kynjanna	  á	  öllum	  
sviðum	  samfélagsins.	  Lögin	  eiga	  að	  tryggja	  að	  allir	  einstaklingar	  hafi	  jafna	  möguleika	  á	  að	  

njóta	  eigin	  atorku	  og	  þroska	  hæfileika	  sína	  óháð	  kynferði	  (Lög	  um	  jafna	  stöðu	  og	  jafnan	  

rétt	  kvenna	  og	  karla	  nr.	  10/2008).	  Í	  23.	  grein	  laganna	  stendur	  m.a.:	  

Kynjasamþættingar	  skal	  gætt	  við	  alla	  stefnumótun	  og	  áætlanagerð	  í	  skóla-‐	  og	  

uppeldisstarfi,	  þar	  á	  meðal	  íþrótta-‐	  og	  tómstundastarfi.	  Á	  öllum	  skólastigum	  skulu	  

nemendur	  hljóta	  fræðslu	  um	  jafnréttismál	  þar	  sem	  m.a.	  skal	  lögð	  áhersla	  á	  að	  búa	  

bæði	  kynin	  undir	  jafna	  þátttöku	  í	  samfélaginu,	  svo	  sem	  í	  fjölskyldu-‐	  og	  atvinnulífi.	  

Kennslu-‐	  og	  námsgögn	  skulu	  þannig	  úr	  garði	  gerð	  að	  kynjum	  sé	  ekki	  mismunað	  (Lög	  

um	  jafna	  stöðu	  og	  jafnan	  rétt	  kvenna	  og	  karla	  nr.	  10/2008).	  

Samkvæmt	  þessum	  lögum	  ber	  öllum	  skólum	  að	  tryggja	  að	  jafnrétti	  gildi	  innan	  skólans	  og	  
að	  nemendur	  hljóti	  fræðslu	  um	  jafnréttismál.	  Tískusagan	  getur	  komið	  að	  góðum	  notum	  

við	  fræðslu	  á	  jafnréttismálum	  og	  þá	  jafnvel	  um	  leið	  stuðlað	  að	  víðtækara	  jafnrétti.	  	  

	   Nemendur	  þarfnast	  skipulagðrar	  kennslu	  í	  jafnrétti	  og	  í	  því	  felst	  að	  kenna	  
nemendum	  að	  horfa	  á	  viðteknar	  hugmyndir	  samfélagsins	  með	  gagnrýnu	  hugarfari,	  þannig	  

ná	  þeir	  að	  greina	  hvað	  það	  er	  sem	  leiðir	  til	  mismununar	  sumra	  og	  forréttinda	  annarra	  

(Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneyti,	  2011,	  bls.	  22).	  Til	  að	  ná	  þessu	  fram	  þarf	  að	  styðjast	  
við	  fræðigreinar	  eins	  og	  kynjafræði	  og	  nota	  aðferðir	  og	  námsefni	  sem	  vekur	  upp	  áhuga	  

nemenda.	  Með	  því	  að	  skoða	  tískusöguna	  fær	  nemandinn	  gott	  yfirlit	  yfir	  sögu	  mannkynsins	  

og	  það	  ójafnrétti	  sem	  hefur	  ríkt	  í	  samfélaginu.	  Tískusagan	  getur	  í	  raun	  gefið	  mynd	  af	  
jafnréttindabaráttu	  margra	  þjóðfélagshópa,	  t.d.	  þegar	  verkalýðurinn	  steig	  upp	  og	  krafðist	  
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aukinna	  réttinda	  eftir	  lok	  fyrri	  heimstyrjaldarinnar	  (The	  Kyoto	  Costume	  Institute,	  2004,	  

bls.	  90).	  Í	  þessum	  kafla	  verður	  þó	  aðeins	  fjallað	  um	  jafnréttindabaráttu	  kvenna,	  hvernig	  

hún	  birtist	  í	  tískusögunni	  og	  hvað	  læra	  megi	  af	  því.	  	  

4.2 Kynjafræðsla	  í	  tengslum	  við	  tískusöguna	  

Þegar	  kenna	  á	  kynjafræði	  í	  grunnskólum	  þarf	  að	  brjóta	  niður	  fordóma	  nemenda	  og	  opna	  

augu	  þeirra	  fyrir	  því	  að	  ekki	  er	  fullkomið	  jafnrétti	  á	  Íslandi	  þó	  margt	  hafi	  áunnist	  í	  

jafnréttindabaráttunni	  á	  síðustu	  árum	  og	  áratugum.	  Mikilvægt	  er	  að	  nýjar	  kynslóðir	  læri	  

um	  fortíðina	  og	  viti	  að	  slíkar	  breytingar	  gerast	  ekki	  af	  sjálfu	  sér	  (Berglind	  Rós	  

Magnúsdóttir,	  Guðrún	  M.	  Guðmundsdóttir,	  Jóna	  Pálsdóttir,	  Kristín	  Ástgeirsdóttir	  og	  

Kristín	  Jónsdóttir,	  2010,	  bls.	  6).	  Þannig	  læra	  þau	  að	  sjá	  hvaða	  vinna	  hefur	  verið	  að	  baki	  

þeim	  breytingum	  sem	  nú	  þegar	  hafa	  átt	  sér	  stað	  og	  vita	  hvað	  gera	  þarf	  til	  að	  viðhalda	  

jákvæðri	  þróun	  í	  jafnréttismálum.	  Samkvæmt	  aðalnámskránni	  þá	  á	  jafnrétti,	  sem	  einn	  af	  

grunnþáttunum,	  erindi	  inn	  á	  allar	  námsgreinar	  og	  þar	  af	  leiðandi	  líka	  inn	  í	  textílmennt	  

(Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneyti,	  2013,	  bls.	  17).	  Tískusagan	  getur	  þannig	  verið	  
góður	  grundvöllur	  til	  að	  koma	  jafnrétti	  inn	  í	  textílkennslu	  og	  gefið	  nemendum	  tækifæri	  á	  

að	  fræðast	  um	  kynjafræði	  og	  jafnrétti	  frá	  nýju	  sjónarhorni.	  	  

4.2.1 Afgerandi	  breytingar	  á	  stöðu	  kvenna	  í	  byrjun	  20.	  aldar	  

Á	  þessu	  ca.	  150	  ára	  tímabili	  úr	  tískusögunni	  sem	  fjallað	  er	  um	  í	  fyrsta	  kafla	  er	  mikinn	  
lærdóm	  að	  finna	  um	  jafnréttindabaráttu	  kvenna.	  Það	  kynjamisrétti	  sem	  á	  sér	  stað	  enn	  
þann	  dag	  í	  dag	  eru	  afleiðingar	  þess	  að	  eingöngu	  karlmenn	  úr	  valdastétt	  voru	  þeir	  sem	  

mótuðu	  samfélagið	  og	  félagsleg	  viðmið	  þess	  og	  gerðu	  þeir	  það	  út	  frá	  hagsmunum	  sínum	  
(Berglind	  Rós	  Magnúsdóttir,	  o.fl.,	  2010,	  bls.	  7).	  Á	  seinni	  hluta	  19.	  aldar	  voru	  konur	  ekki	  
álitnar	  bera	  neinn	  tilgang	  annan	  en	  að	  eignast	  börn	  og	  vera	  sýningagripir	  eiginmanna	  

sinna	  þar	  sem	  þær	  áttu	  að	  haga	  sé	  vel	  og	  koma	  vel	  fyrir.	  Konur	  voru	  á	  þessum	  tíma	  
yfirleitt	  ekki	  á	  vinnumarkaðnum	  og	  þá	  alls	  ekki	  í	  ábyrgðarstöðum.	  Konur	  höfðu	  ekki	  

kosningarétt	  og	  voru	  yfir	  höfuð	  álitnar	  annars	  flokks	  samfélagsþegnar.	  Tískan	  var	  í	  takt	  við	  

þessi	  viðhorf	  þar	  sem	  konur	  gengu	  í	  fatnaði	  sem	  neyddi	  þær	  til	  að	  klæðast	  lífstykkjum	  og	  
krínólíni.	  Þessu	  klæddust	  þær	  til	  að	  ná	  athygli	  karlmanna	  og	  vegna	  þess	  að	  samfélagið	  

áleit	  þær	  sem	  ekkert	  annað	  en	  puntdúkkur	  (Gertrud	  Lehnert,	  1998/2000,	  bls.	  104–107).	  	  

Allt	  breyttist	  þetta	  með	  fyrri	  heimstyrjöldinni	  þegar	  konur	  komust	  í	  auknum	  mæli	  út	  á	  

vinnumarkaðinn	  og	  fengu	  loksins	  að	  upplifa	  það	  hvernig	  var	  að	  vera	  sjálfstæð	  manneskja	  

og	  ekki	  uppá	  karlmann	  komin.	  Konur	  gátu	  loksins	  stjórnað	  lífi	  sínu	  sjálfar	  og	  voru	  langt	  frá	  

því	  tilbúnar	  til	  að	  sleppa	  tökum	  af	  þessu	  nýfengna	  frelsi.	  Við	  þetta	  nýja	  líf	  passaði	  ekki	  

heftandi	  klæðnaður	  19.	  aldarinnar	  og	  breyttist	  því	  tískan	  gífurlega	  á	  þessum	  tíma	  og	  varð	  

mun	  þægilegri	  og	  frjálslegri	  (Gertrud	  Lehnert,	  1998/2000,	  bls.	  128).	  Þarna	  sést	  hversu	  
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mikilvægt	  það	  er	  fyrir	  sjálfstæði	  kvenna	  að	  geta	  verið	  þátttakendur	  á	  vinnumarkaðnum	  og	  

hvað	  líf	  þeirra	  breytist	  gífurlega	  í	  kjölfarið.	  Tískan	  fylgir	  alltaf	  þörfum	  notendanna	  og	  þegar	  

notendurnir	  eru	  sjálfstæðir	  einstaklingar	  sem	  krefjast	  fatnaðar	  með	  notagildi	  og	  þægindi	  

þá	  framleiða	  tískuhúsin	  þannig	  klæðnað.	  

Þó	  staða	  kvenna	  hafi	  breyst	  til	  hins	  betra	  eftir	  fyrri	  heimstyrjöldina	  þá	  var	  þróunin	  ekki	  

stöðug	  til	  betri	  vegar.	  Oft	  kom	  mikið	  afturhald	  fram	  bæði	  á	  stöðu	  kvenna	  í	  samfélaginu	  og	  

í	  tískunni.	  Í	  tískusögunni	  kemur	  það	  mjög	  greinilega	  fram	  eftir	  seinni	  heimstyrjöldina	  að	  
afturhald	  getur	  átt	  sér	  stað	  og	  á	  það	  ennþá	  stað	  í	  okkar	  nútímasamfélagi	  og	  mikilvægt	  er	  

að	  gera	  nemendum	  grein	  fyrir	  því.	  

4.2.2 Stöðugt	  þarf	  að	  berjast	  fyrir	  jafnrétti	  

Mikilvægt	  getur	  verið	  að	  sýna	  nemendum	  fram	  á	  þá	  staðreynd	  að	  stöðugt	  þarf	  að	  berjast	  
fyrir	  jafnrétti	  því	  í	  könnun	  sem	  gerð	  var	  meðal	  nemenda	  í	  10.	  bekk	  vorið	  2006	  kom	  í	  ljós	  

að	  talsvert	  stór	  hópur	  nemenda	  hafa	  mjög	  hefðbundin	  viðhorf	  til	  verkaskiptingar	  karla	  og	  
kvenna.	  Þannig	  telja	  t.d.	  39%	  stráka	  og	  32%	  stelpna	  eðlilegt	  að	  eiginmaðurinn	  sjái	  um	  

fjármál	  heimilisins	  fremur	  en	  að	  hjónin	  skipti	  því	  jafnt	  á	  milli	  sín.	  Á	  hinn	  bóginn	  telja	  54%	  

stráka	  og	  43%	  stelpna	  eðlilegt	  að	  eiginkonan	  sjái	  um	  þvottinn	  á	  heimilinu	  fremur	  en	  að	  
hjónin	  skipti	  því	  jafnt	  á	  milli	  sín	  (Berglind	  Rós	  Magnúsdóttir,	  o.fl.,	  2010,	  bls.	  14).	  Þegar	  

nemendur	  sjá	  hvað	  jafnrétti	  getur	  skipt	  miklu	  máli	  fyrir	  líðan	  einstaklinga	  þá	  vonandi	  

breytast	  þessi	  viðhorf.	  	  

Í	  rannsóknum	  sem	  gerðar	  voru	  á	  viðhorfum	  tíundabekkinga	  til	  kynhlutverka	  sem	  

framkvæmdar	  voru	  1992	  og	  2006	  kom	  í	  ljós	  að	  nokkuð	  bakslag	  hefði	  verið	  í	  
jafnréttisviðhorfum	  kynjanna	  og	  sýnir	  það	  að	  jákvæð	  þróun	  í	  jafnréttismálum	  kemur	  ekki	  

að	  sjálfu	  sér	  (Gerður	  Bjarnadóttir	  og	  Guðný	  Guðbjörnsdóttir,	  2011,	  bls.	  5).	  Með	  því	  að	  

benda	  nemendum	  á	  þau	  bakslög	  sem	  sjá	  má	  í	  tískusögunni	  og	  það	  bakslag	  sem	  er	  hvað	  
mest	  áberandi,	  bakslagið	  sem	  átti	  sér	  stað	  eftir	  seinni	  heimstyrjöld,	  þá	  er	  hægt	  að	  sýna	  

þeim	  hvað	  konur	  misstu	  mikið	  af	  sínu	  sjálfstæða	  lífi	  og	  hvernig	  þær	  urðu	  aftur	  að	  ,,eign”	  

karlmanna.	  Konur	  fóru	  aftur	  að	  nota	  lífstykki	  og	  ganga	  í	  klæðnaði	  sem	  átti	  að	  undirstrika	  
kvenleika	  þeirra.	  Konur	  hurfu	  að	  miklu	  leyti	  af	  vinnumarkaðnum	  og	  urðu	  aftur	  að	  

sýningagrip	  eiginmanna	  sinna	  (Gertrud	  Lehnert,	  1998/2000,	  bls.	  147).	  Þegar	  nemendur	  sjá	  

hvað	  gerist	  þegar	  svona	  bakslög	  eiga	  sér	  stað	  þá	  er	  hægt	  að	  gera	  þeim	  grein	  fyrir	  
mikilvægi	  þess	  að	  viðhalda	  jafnrétti	  og	  stöðugt	  berjast	  fyrir	  auknu	  jafnrétti	  karla	  og	  

kvenna.	  	  

Fjölmargar	  jákvæðar	  breytingar	  hafa	  orðið	  á	  stöðu	  kynjana	  og	  mörkin	  á	  milli	  þess	  sem	  

þykir	  henta	  hverju	  kyni	  eru	  stöðugt	  að	  verða	  óljósari.	  Konur	  eru	  t.d.	  byrjaðar	  að	  taka	  þátt	  í	  

stjórnmálum	  næstum	  til	  jafns	  við	  karlmenn	  og	  karlmenn	  eru	  í	  auknum	  mæli	  farnir	  að	  taka	  
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þátt	  í	  störfum	  sem	  áður	  voru	  einungis	  í	  höndum	  kvenna,	  eins	  og	  barnauppeldi	  (Berglind	  

Rós	  Magnúsdóttir,	  o.fl.,	  2010,	  bls.	  7).	  Þetta	  eru	  allt	  breytingar	  sem	  gerðust	  ekki	  að	  sjálfu	  

sér	  og	  þurfti	  hugrakka	  einstaklinga	  til	  að	  vera	  fyrstir	  til	  að	  stíga	  skrefið	  og	  brjóta	  niður	  

þessar	  staðalímyndir.	  

4.2.3 Fyrirmyndir	  og	  fordæmi	  

Sýna	  þarf	  nemendum	  að	  það	  þarf	  að	  minnsta	  kosti	  einn	  að	  stíga	  út	  fyrir	  mörkin	  sem	  

samfélagið	  hefur	  sett	  kynjunum	  til	  að	  smá	  saman	  náist	  að	  brjóta	  niður	  þessi	  mörk	  

(Thorne,	  1993,	  bls.	  112).	  Eins	  og	  þegar	  kvenskörungurinn	  Amelia	  Bloomer	  var	  fyrst	  til	  að	  
reyna	  að	  fá	  konur	  til	  að	  ganga	  í	  buxum	  um	  miðja	  19.	  öld	  (Gertrud	  Lehnert,	  1998/2000,	  bls.	  

107).	  Þá	  var	  það	  mikið	  hneyksli	  ef	  konur	  gengu	  í	  buxum	  en	  í	  dag	  er	  það	  álitið	  sem	  

sjálfsagður	  hlutur.	  Nemendur	  þurfa	  að	  velja	  tísku	  út	  frá	  persónuleika	  sínum	  og	  geta	  notað	  
hana	  til	  að	  brjóta	  niður	  fyrirfram	  ákveðin	  gildi	  og	  reglur	  um	  tískunotkun	  kynjanna.	  Í	  dag	  

eru	  til	  dæmis	  óskrifaðar	  reglur	  um	  að	  karlmenn	  mega	  ekki	  ganga	  í	  ,,kvenfatnaði”	  og	  nota	  

,,kvenveski”,	  konur	  ganga	  einnig	  yfirleitt	  ekki	  í	  jakkafötum	  með	  bindi.	  Þó	  er	  mun	  algengara	  

að	  sjá	  konur	  í	  fötum	  sem	  áður	  hafa	  þótt	  eiga	  einungis	  við	  karlmenn,	  konur	  eru	  farnar	  að	  
ganga	  í	  buxum	  og	  nota	  dragtir	  sem	  svipar	  mjög	  til	  jakkafata.	  Til	  að	  þessar	  breytingar	  hafi	  

getað	  átt	  sér	  stað	  þurfti	  brautryðjendur	  í	  tískuna	  sem	  þorðu	  að	  breyta	  til.	  	  

Coco	  Chanel	  var	  mikill	  brautryðjandi	  í	  tískuheiminum	  og	  barðist	  hún	  á	  móti	  ráðandi	  

hugmyndum	  um	  kvenklæðnað.	  Hún	  vildi	  frelsa	  konur	  og	  til	  þess	  sótti	  hún	  hugmyndir	  sínar	  

í	  karlmannsfatnað.	  Karlmenn	  klæddust	  ávallt	  klæðnaði	  sem	  hentaði	  vel	  til	  daglegra	  

athafna	  þeirra	  og	  var	  þægilegur	  en	  um	  leið	  glæsilegur.	  Hún	  sá	  enga	  ástæðu	  fyrir	  því	  af	  
hverju	  konur	  gátu	  ekki	  notið	  sömu	  forréttinda	  og	  verið	  glæsilegar	  til	  fara	  en	  um	  leið	  liðið	  

vel	  og	  geta	  athafnað	  sig.	  Chanel	  náði	  þannig	  að	  koma	  þægindum	  í	  tísku,	  hún	  stuðlaði	  að	  

auknu	  sjálfstæði	  kvenna	  með	  klæðnaðinum	  sem	  hún	  hannaði	  fyrir	  þær	  (Gertrud	  Lehnert,	  
1998/2000,	  bls.	  126–127).	  Hún	  hélt	  áfram	  að	  berjast	  fyrir	  þægindum	  í	  klæðnaði	  eftir	  

seinni	  heimstyrjöldina	  og	  þá	  barðist	  hún	  gegn	  heftandi	  hönnun	  nýju	  línu	  Dior.	  Hún	  hafði	  

mikla	  óbeit	  á	  hönnun	  Dior	  og	  fannst	  hann	  vera	  að	  nota	  óþarfa	  ýkjur	  með	  lífstykkjunum	  og	  
þröngu	  kjólunum.	  Enn	  og	  aftur	  braut	  hún	  upp	  ríkjandi	  skoðanir	  um	  klæðnað	  kvenna	  og	  

lagði	  aftur	  áherslu	  á	  notagildi,	  þægindi	  og	  tilgang	  fatnaðar	  (Ásdís	  Jóelsdóttir,	  2013,	  bls.	  

204–205).	  

Þessar	  tvær	  konur,	  Bloomer	  og	  Chanel,	  eru	  einungis	  tvö	  dæmi	  um	  alla	  þá	  

brautryðjendur	  innan	  tískuheimsins	  sem	  barist	  hafa	  gegn	  ríkjandi	  hugmyndum	  um	  kynin	  

og	  hvað	  henti	  þeim.	  Tískusagan	  getur	  sýnt	  nemendum	  hvað	  margar	  af	  þessum	  

staðalímyndum	  eru	  í	  raun	  kjánalegar.	  Það	  að	  konur	  geti	  gengið	  í	  buxum	  í	  dag	  er	  í	  raun	  
mikill	  jafnréttissigur	  og	  hver	  veit	  nema	  að	  eftir	  20	  ár	  verða	  karlmenn	  farnir	  að	  ganga	  í	  
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kjólum	  og	  pilsum,	  hver	  er	  það	  sem	  segir	  að	  það	  sé	  bannað	  og	  af	  hverju?	  Með	  því	  að	  benda	  

nemendum	  á	  þetta	  er	  hægt	  að	  fá	  þá	  til	  að	  velta	  fyrir	  sér	  ýmsum	  staðalímyndum	  um	  

kvenleika	  og	  karlmennsku	  og	  velta	  því	  fyrir	  sér	  hvort	  einhver	  raunveruleg	  rök	  séu	  á	  bak	  við	  

þær.	  	  

Það	  er	  áhugavert	  að	  skoða	  hversu	  algengt	  það	  er	  að	  konur	  í	  dag	  klæðist	  fatnaði	  sem	  

þótti	  karlmannsfatnaður	  hér	  áður	  fyrr	  en	  það	  sama	  á	  ekki	  við	  um	  karlmenn	  og	  kvenfatnað.	  

Hugsanlega	  er	  það	  vegna	  þess	  að	  karlmenn	  sem	  hópur	  eru	  þeir	  sem	  hafa	  alltaf	  ráðið	  og	  
eru	  valdahópur.	  Valdahópurinn	  reynir	  að	  halda	  öllum	  sem	  fylgir	  valdaminni	  hópnum	  frá	  

sér.	  Karlmenn	  verða	  því	  fyrir	  félagslegri	  þvingun	  að	  forðast	  allt	  sem	  er	  kvenlegt	  og	  standa	  

sig	  í	  því	  sem	  tilheyrir	  hinum	  karllæga	  heimi	  (Gerður	  Bjarnadóttir	  og	  Guðný	  
Guðbjörnsdóttir,	  2011,	  bls.	  5).	  Í	  tískusögunni	  eru	  ekki	  bara	  dæmi	  um	  hvernig	  konur	  búa	  

við	  misrétti	  heldur	  er	  einnig	  hægt	  að	  sjá	  það	  misrétti	  sem	  karlmenn	  búa	  við	  sem	  er	  

kannski	  ekki	  eins	  bersýnilegt	  og	  oft	  ekki	  lögð	  jafn	  mikil	  áhersla	  á	  að	  laga.	  Tískusagan	  er	  
góður	  grundvöllur	  til	  að	  skoða	  hvernig	  ójafnrétti	  kemur	  fram	  í	  ýmsum	  myndum	  og	  til	  að	  

fræða	  nemendur	  um	  jafnrétti	  og	  sögu	  þess.	  	  

4.3 Hvers	  vegna	  þarf	  kynjafræðslu	  í	  grunnskólum?	  

Margt	  hefur	  áunnist	  í	  jafnréttismálum	  á	  Íslandi	  og	  í	  skýrslu	  Alþjóðaefnahagsráðsins	  (e.	  

World	  Economic	  Forum)	  sem	  kom	  út	  í	  október	  2013	  kemur	  fram	  að	  jafnrétti	  kynjanna	  er	  
hvergi	  meira	  en	  á	  Íslandi.	  Þó	  má	  alltaf	  betur	  gera	  því	  er	  hægt	  að	  finna	  ójöfnuði	  milli	  
kynjana	  (Félags-‐	  og	  tryggingamálaráðuneytið,	  2013,	  bls.	  9).	  Enn	  gætir	  á	  misrétti	  í	  

samfélaginu	  eins	  og	  í	  skólaumhverfinu,	  á	  vinnumarkaðnum,	  inná	  heimilum	  og	  í	  
fjölmiðlum.	  Í	  skólakerfinu	  er	  t.d.	  ekki	  komið	  á	  fullkomið	  jafnrétti.	  Þó	  stelpur	  standi	  sig	  oft	  

betur	  en	  drengir	  í	  skólanum	  þá	  er	  sjálfsímynd	  þeirra	  og	  sjálfstraust	  lakara	  en	  strákanna	  

(Þorgerður	  Einarsdóttir	  og	  Berglind	  Rós	  Magnúsdóttir,	  2005,	  bls.	  199).	  Þetta	  birtist	  t.d.	  í	  

því	  að	  árið	  2011	  hafði	  aðeins	  ein	  kona	  verið	  formaður	  nemendafélags	  Verzlunarskóla	  

Íslands	  á	  40	  ára	  sögu	  félagsins	  (Berglind	  Rós	  Magnúsdóttir,	  o.fl.,	  2010,	  bls.	  14).	  	  

Á	  vinnumarkaðnum	  ber	  einnig	  ennþá	  á	  gamaldags	  karllægum	  sjónarmiðum.	  Sem	  

dæmi	  má	  nefna	  þá	  eru	  19%	  framkvæmdastjóra	  íslenskra	  fyrirtækja	  konur	  og	  þær	  eru	  22%	  

stjórnarformanna.	  Einnig	  eru	  konur	  einungis	  5%	  stjórnarformanna	  í	  fyrirtækum	  sem	  eru	  
skráð	  á	  hlutabréfamarkaði	  (Berglind	  Rós	  Magnúsdóttir,	  o.fl.,	  2010,	  bls.	  22).	  Meiri	  virðing	  

virðist	  vera	  borin	  fyrir	  karllægum	  störfum	  en	  þeim	  sem	  eru	  kvenlæg.	  Konur	  fá	  oft	  meiri	  

virðingu	  út	  á	  við	  fyrir	  að	  vinna	  í	  karllægum	  störfum	  meðan	  að	  karlmenn	  sem	  velja	  
uppeldis-‐	  eða	  ummönnunarstöf	  þurfa	  að	  réttlæta	  það	  fyrir	  sjálfum	  sér	  og	  öðrum.	  Þetta	  

sést	  mjög	  vel	  þegar	  starfstéttir	  sem	  áður	  höfðu	  verið	  einungis	  skipaðar	  karlmönnum	  verða	  
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að	  kvennastéttum	  þá	  breytist	  oft	  um	  leið	  sú	  virðingastaða	  sem	  starfinu	  fylgir	  (Berglind	  Rós	  

Magnúsdóttir,	  o.fl.,	  2010,	  bls.	  15–16).	  	  

Hugmyndir	  fólks	  um	  hlutverk	  kynjanna	  eru	  mjög	  rótgróin	  og	  til	  að	  brjóta	  þau	  niður	  

þarf	  að	  ráðast	  á	  birtingamyndir	  þeirra	  hvar	  sem	  við	  finnum	  þau.	  Þarna	  geta	  fjölmiðlar	  haft	  
mikil	  áhrif	  en	  því	  miður	  virðast	  staðalímyndir	  karla	  og	  kvenna	  í	  fjölmiðlum	  byggja	  að	  miklu	  

leyti	  á	  gömlum	  hugmyndum	  um	  hefðbundin	  kynhlutverk.	  Raunveruleiki	  þess	  að	  konur	  eru	  

orðnir	  stórir	  þátttakendur	  á	  hinu	  opinbera	  sviði	  kemur	  illa	  í	  gegn	  í	  fjölmiðlum.	  Í	  umfjöllun	  
um	  konur	  er	  nær	  undantekninglaust	  fjallað	  um	  þeirra	  einkalíf	  sama	  hvað	  þær	  hafa	  áorkað	  

í	  lífinu	  eða	  á	  vinnumarkaðnum	  (Berglind	  Rós	  Magnúsdóttir,	  o.fl.,	  2010,	  bls.	  25).	  	  

Í	  rannsóknum	  á	  viðhorfi	  Íslenskra	  unglinga	  til	  kynhlutverka	  kemur	  fram	  að	  viðhorf	  

þeirra	  til	  hefðbundinna	  karlhlutverka	  eru	  íhaldsamari	  en	  viðhorf	  þeirra	  til	  hefðbundinna	  
kvenhlutverka	  (Andrea	  Hjálmsdóttir	  og	  Þóroddur	  Bjarnason,	  2008,	  bls.	  79).	  Þetta	  gæti	  til	  

dæmis	  útskýrt	  hvers	  vegna	  mun	  algengara	  er	  að	  stelpur	  stundi	  fótbolta	  sem	  telst	  karllæg	  
íþrótt	  en	  að	  strákar	  æfi	  ballett	  sem	  talið	  er	  vera	  kvenlæg	  íþrótt.	  Valdastaða	  drengja	  
mótast	  einnig	  mun	  frekar	  út	  frá	  íþróttahæfileikum	  og	  áhættuhegðun	  en	  hjá	  stelpum	  og	  

útskýrir	  það	  hugsanlega	  meiri	  íþróttaiðkun	  stráka	  (Berglind	  Rós	  Magnúsdóttir,	  o.fl.,	  2010,	  
bls.	  14).	  Þetta	  íhaldsama	  viðhorf	  til	  karlahlutverka	  á	  einnig	  við	  um	  fleiri	  tómstundir	  og	  

störf	  sem	  oft	  hafa	  verið	  flokkuð	  eftir	  kynjakerfinu.	  	  Kynjakerfið	  og	  fordómar	  sem	  á	  engum	  

grunni	  eru	  reistir	  geta	  til	  dæmis	  oft	  stjórnað	  því	  hvort	  einstaklingar	  séu	  jafn	  líklegir	  til	  að	  
taka	  þátt	  í	  einhverju	  sem	  talið	  er	  tilheyra	  hinu	  kyninu	  eins	  og	  þessi	  dæmisaga	  25	  ára	  

gamallar	  íslenskrar	  stelpur	  sýnir	  fram	  á:	  	  

Þegar	  ég	  var	  á	  þriðja	  ári	  í	  MH	  ákvað	  ég	  að	  gera	  tilraun	  til	  að	  reyna	  að	  komast	  í	  ræðulið	  

skólans.	  Ég	  snarhætti	  við	  þegar	  þjálfari	  liðsins	  sagði	  á	  ræðunámskeiði	  í	  skólanum:	  ,,Þú	  

veist,	  stelpur	  geta	  eiginlega	  ekki	  verið	  í	  ræðuliðum,	  þær	  eru	  bara	  með	  svo	  skræka	  

rödd	  skilurðu,	  að	  það	  er	  eiginlega	  óþægilegt	  að	  hlusta	  á	  þær	  í	  pontu”.	  Um	  vorið	  vann	  

svo	  lið	  MA	  Morfís,	  skipað	  þremur	  stelpum	  og	  einum	  strák.	  (Berglind	  Rós	  

Magnúsdóttir,	  o.fl.,	  2010,	  bls.	  17)	  

Þetta	  er	  einungis	  brot	  af	  því	  ójafnrétti	  sem	  á	  sér	  stað	  í	  samfélaginu	  í	  dag	  og	  þarf	  að	  vinna	  

gegn	  því	  á	  skipulagðan	  hátt.	  Jafnrétti	  er	  alltaf	  af	  hinu	  góða	  og	  hafa	  rannsóknir	  sýnt	  að	  

jafnrétti	  kynjanna	  eykur	  hamingju,	  jafnréttissambönd	  endast	  betur,	  fyrirtæki	  og	  stofnanir	  

eru	  betur	  rekin	  og	  þjóðfélagið	  verður	  lýðræðislegra	  og	  betra	  (Berglind	  Rós	  Magnúsdóttir,	  

o.fl.,	  2010,	  bls.	  7).	  Með	  því	  að	  brjóta	  niður	  neikvæð	  viðhorf	  að	  hinu	  kvenlæga	  er	  einnig	  

hægt	  að	  gefa	  karlmönnum	  meira	  frelsi	  undan	  þeirri	  félagslegri	  þvingun	  sem	  þeir	  verða	  

fyrir	  um	  að	  standa	  sig	  í	  því	  sem	  tilheyrir	  hinum	  karllæga	  heimi	  (Gerður	  Bjarnadóttir	  og	  

Guðný	  Guðbjörnsdóttir,	  2011	  5).	  Jafnrétti	  er	  því	  gott,	  bæði	  fyrir	  konur	  og	  karla.	  
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5 Lokaorð	  	  

Í	  sögu	  tískunnar	  býr	  mikill	  viskubrunnur	  sem	  ekki	  er	  hægt	  að	  rekja	  allan	  hér.	  Þó	  hefur	  

verið	  tekið	  á	  helstu	  atriðum	  tískunnar	  á	  ákveðnu	  tímabili	  sem	  snertir	  sjálfstæði	  og	  
jafnrétti	  kvenna.	  Helstu	  niðurstöðurnar	  eru	  meðal	  annars	  þær	  að	  tískan	  tekur	  mikið	  mið	  

af	  stöðu	  kvenna	  í	  samfélaginu.	  Það	  sést	  hvernig	  klæðnaður	  er	  oft	  mun	  þægilegri	  og	  

hagnýtari	  þegar	  konur	  eru	  sjálfstæðar	  en	  hann	  er	  aftur	  á	  móti	  oft	  óþægilegur	  og	  hamlandi	  
þegar	  konur	  eru	  ósjálfstæðar	  og	  tískan	  setur	  konunum	  þá	  ákveðnar	  skorður.	  Einnig	  kom	  

fram	  að	  konur	  þurfa	  stöðugt	  að	  vera	  vakandi	  fyrir	  réttindum	  sínum	  og	  berjast	  fyrir	  þeim.	  

Með	  auknu	  jafnrétti	  græða	  allir	  í	  samfélaginu	  því	  þá	  hefur	  fólk	  frjálsara	  val	  og	  því	  líður	  
betur	  í	  sínu	  eigin	  skinni.	  Tískan	  er	  tæki	  sem	  konur	  hafa	  notað	  í	  áranna	  raðir	  til	  að	  túlka	  

persónuleika	  sinn	  og	  það	  sem	  býr	  innra	  með	  þeim	  og	  er	  því	  fatastíll	  hvers	  og	  eins	  stór	  

partur	  af	  persónuleika	  þeirra	  og	  tískan	  þar	  með	  stór	  partur	  af	  einkennum	  samfélagsins.	  
Tískan	  er	  því	  gott	  tæki	  til	  að	  rýna	  í	  samfélagið	  og	  þar	  á	  meðal	  hvernig	  jafnrétti	  er	  háttað	  

innan	  samfélagsins.	  	  

Tískusagan	  er	  stór	  partur	  af	  sögu	  mannkynsins	  og	  er	  spegill	  á	  samfélag	  manna	  á	  

hverjum	  tíma	  og	  er	  því	  gott	  að	  nota	  tískusöguna	  sem	  kennsluefni	  bæði	  til	  að	  kenna	  

nemendum	  um	  söguna	  og	  til	  að	  kenna	  þeim	  að	  lesa	  í	  tískuna	  og	  þau	  áhrif	  sem	  hún	  hefur	  á	  

samfélagið	  og	  daglegt	  líf.	  Tískusagan	  fellur	  líka	  vel	  að	  nýju	  Aðalnámskrá	  grunnskóla	  og	  
grunnþáttum	  hennar.	  Einna	  helst	  fellur	  hún	  að	  grunnþættinum	  jafnrétti	  þar	  sem	  í	  

tískusögunni	  eru	  mörg	  dæmi	  sem	  sýna	  hvernig	  jafnrétti	  hefur	  þróast	  í	  áranna	  rás.	  Einnig	  

kom	  í	  ljós	  að	  jafnréttis-‐	  og	  kynjafræðsla	  innan	  grunnskólanna	  er	  mikilvæg	  því	  rannsóknir	  

hafa	  sýnt	  að	  jafnrétti	  hefur	  ekki	  verið	  fullkomlega	  náð	  hér	  á	  Íslandi.	  Í	  samfélaginu	  eru	  
hugmyndir	  fólks	  um	  kynin	  orðnar	  svo	  rótgrónar	  að	  fólk	  áttar	  sig	  ekki	  á	  því	  að	  þessar	  

hugmyndir	  um	  hlutverk	  kynjana	  er	  félagslega	  lært	  en	  ekki	  ákveðið	  af	  náttúrunni.	  Með	  því	  
að	  benda	  fólki	  á	  hvernig	  konum	  hefur	  tekist	  að	  brjóta	  niður	  ýmsar	  hugmyndir	  fólks	  um	  
karl-‐	  og	  kvenleika	  þá	  er	  hugsanlega	  hægt	  að	  sýna	  þeim	  að	  það	  er	  hægt	  enn	  þann	  daginn	  í	  

dag,	  allt	  þar	  til	  jafnrétti	  er	  náð.	  Tískusagan	  getur	  á	  myndrænan	  og	  sagnfræðilegan	  hátt	  

opnað	  augu	  fólks	  fyrir	  mikilvægi	  jafnréttis	  og	  um	  leið	  styrkt	  sjálfsmeðvitund	  ungmenna	  og	  
fengið	  þau	  til	  að	  móta	  persónuleika	  sinn	  á	  grundvelli	  jafnræðis.	  
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