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Ágrip  

Þetta er lokaverkefni til B.Ed.-prófs í Kennslufræði verk- og starfsmenntunar við Háskóla 

Íslands vormisseri 2016. Verkefnið fjallar um sögu og þróun náms í klæðskurði á Íslandi. 

Við gerð verkefnisins voru lesnar heimildir og haft var samband við einstaklinga sem 

kennt hafa við fataiðndeild Tækniskólans og aðra sem eru starfandi á saumastofum. 

Saga klæðskurðar er löng en kennsla í skóla á Íslandi byrjaði fyrst á fimmta áratug 

síðustu aldar í námskeiðsformi en verkleg kennsla hófst ekki fyrr en árið 1977. Þó nokkrar 

breytingar hafa átt sér stað síðan kennsla hófst fyrst þá aðallega með aukinni 

tæknivæðingu og betri efnum. Stærstu  breytingarnar urðu á uppbyggingu námsins 

samfara námskrárbreytingum árið 2008 þar sem þrepaskipting náms varð meiri en áður, 

með möguleika á styttri og sérhæfðari brautum, sem er í samræmi við þá þróun sem átt 

hefur sér stað erlendis. Klæðskurður á undir högg að sækja sem iðngrein og vert er að 

velta fram þeirri spurningu hvort ekki væri vænlegt að sameina það öðru fagi.   
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1 Inngangur  

Það eru ekki ýkja mörg ár síðan íslenskar húsmæður sáu sjálfar um að sauma föt á 

heimilisfólk sitt, enda innflutningur á fatnaði lítill og klæðin dýr. Þær húsmæður sem ekki 

voru í stakk búnar til að sinna fatagerð fengu gjarnan saumakonur eða einhvern nákominn 

til þess að sinna verkefninu. Saumaskapur var gjarnan kenndur í grunnskólum og byggðist 

það síðan á áhuga hvers og eins eða nauðsyn á að bjarga sér hversu mikið var lagt á sig til 

þess að læra meira og fullkomna handverkið. Þær konur sem sinntu saumaskap hafa verið 

sjálfmenntaðar, húsmæðraskólagengnar eða hafa farið á námskeið af einhverju tagi, en 

það eru ekki svo margir sem hafa lagt fyrir sig iðnina og lært fag eins og klæðskurð en það 

tekur fjögur ár að ljúka námi í þeirri iðngrein.  

Fatagerð af ýmsu tagi og þá sérstaklega fatahönnun hefur verið vinsæl í samfélaginu 

síðustu ár og ekki er alltaf gerður greinarmunur þarna á milli. Almennt er talað um að þeir 

sem eru í fataframleiðslu séu hönnuðir, en ekki er mikið fjallað um hvað það er sem liggur 

að baki vinnu við hverja flík, hverjir það eru sem skila þeirri vinnu og hvaða þekkingu þeir 

þurfa að hafa til þess að vera færir um að framkvæma verkið. 

Klæðskurður er lögverndað starfsheiti þeirra sem að búa til karlmannafatnað. Í 

þessari ritgerð er ætlunin að skoða sögu klæðskurðar á Íslandi frá því að byrjað var að 

kenna þá iðn, skoða hvernig námið hefur þróast og að lokum geta sér til um hver framtíð 

fagsins er. 
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2 Klæðskurður 

Saga fataiðnaðar er löng og má rekja upphaf hans allt aftur til steinaldar þegar feldir 

dýra voru nýttir til fatnaðar með frumstæðum saumaskap (Guðmundur, 1943). Frá 

upphafi hefur hlutverk fatnaðar verið að verja líkamann fyrir kulda auk þess sem það er 

hluti af menningu þjóða að skreyta sig með margvíslegum klæðum. Klæðskurður er 

starfsheiti þeirra sem gera karlmannafatnað og er ein elsta atvinnugrein sem til er en það 

er fyrst talað um klæðskurð  sem handverksgrein í kringum árið 1300. Í Danmörku er talað 

um að klæðskerar hafi verið „næstflestir á eftir skósmiðum í dönskum bæjum“ 

(Gyldendal, 2016).   

Klæðskurður er mikilvæg iðngrein sem í raun hefur ekki breyst mikið gegnum árin ef 

undan er skilin tækjaþróun og framboð á efnum. Áður fyrr voru heimilin hálfgerðar 

verksmiðjur þar sem allt efni var unnið frá grunni; ull spunnin, þráður ofinn og saumaður 

úr henni fatnaður. Ullariðnaður var stundaður á íslenskum heimilum allt frá landnámsöld 

(Ásdís Jóelsdóttir, 2007) þegar vaðmál og aðrar vörur unnar úr ull voru gjaldmiðill og 

útflutningsvara. Fyrsta fyrirtækið sem var stofnað í ullariðnaði á Íslandi var Innréttingar  

Skúla Magnússonar, þetta var vefsmiðja þar sem ný tækni var tekin inn með notkun á 

láréttum vefstólum og rokkum (Hrefna Róbertsdóttir, 2001). 

 Ekki eru til miklar heimildir um sérsaum eða klæðskurð hérlendis. Elstu heimildir eru 

um svokallaðan brjóstdúk frá því eftir árið 1700 (Fríður Ólafsdóttir, 1999). Fatnaður var 

eingöngu handsaumaður allt til ársins 1870 þegar fyrstu saumavélarnar komu til landsins. 

Saumavélarnar náðu fljótt mikilli útbreiðslu og voru til á flestum heimilum um eða upp úr 

aldamótum 1900 (Ásdís Jóelsdóttir, 2007). 

2.1  Klæðskurður á Íslandi 

Saga iðnnáms í hinum vestræna heimi er löng og iðnaður hefur verið stundaður frá 

örófi alda, þekking hefur borist á milli manna og kynslóða. Hér áður fyrr var handverkið 

kennt á vinnustofum og verkstæðum þar sem lærlingar komu inn og unnu undir 

handleiðslu þeirra sem höfðu reynslu í sínu fagi. Ætla má að saga Íslands í iðnaði sé 

nokkuð svipuð og annars staðar á Norðurlöndum þó að þróunin yrði seinni hér á landi en í 

nágrannalöndunum. Á nítjándu öld áttu sér stað það miklar framfarir í iðnaði að sett var á 

laggirnar fyrsta iðnsýningin árið 1883 þar sem saman voru komin verk ýmissa aðila í iðnaði 

svo sem veiðarfæri, vefnaður, söðlar, smíðagripir, skart og fleira (Helgi Guðmundsson, 

1998). 

Klæðskurður er eins og áður sagði gömul grein en þekktist ekki sem iðngrein á Íslandi 

fyrr en á seinnihluta 19. aldar og voru þeir sem störfuðu við greinina þá að mestu leyti 
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starfandi í þéttbýli (Ásdís Jóelsdóttir, 2007). Fram að þeim tíma voru það einkum 

saumakonur sem sáu um að sauma fatnað. Klæðskurður var gjarnan karlagrein en 

saumakonur voru í vinnu hjá klæðskerum og störfuðu einnig við kvenfatasaum. Fyrstu 

lýsingar á því hver kunnátta klæðskera ætti að vera eru „að taka mál af manni, draga snið 

af fatinu á pappír og sauma fatið, karlmannsfrakka eða karlmannskjól“ (Ásdís Jóelsdóttir, 

2007, bls. 47). Þegar klæðskerar hófu störf hérlendis var fátt um vélakost og því voru 

verkin unnin í höndunum allt frá því að teikna snið til þess að sauma fullbúna flík. Þetta 

breyttist samfara því að framleiðsla á saumavélum hófst. Til að byrja með var einungis um 

svokallaðar beinsaumsvélar að ræða sem notaðar voru til þess að sauma lengri sauma á 

meðan annað, eins og hnappagöt voru áfram saumuð í höndum. Með tímanum hafa þó 

komið fleiri sérhæfðar vélar á markað sem tekið hafa við af handsaumnum og orðið til 

þess að auka hraða í framleiðslu.  

2.2 Starfsumhverfi 

Starfsumhverfi klæðskera hefur oft á tíðum verið krefjandi með löngum og ströngum 

vinnudögum og lágum launum. Til marks um það hversu lág launin voru í fataiðnaðinum á 

5. Áratug síðustu aldar, kemur fram að konur sem voru meðlimir í Félagi kjólaverslana 

stöðvuðu starfsemi sína í einn dag árið 1943 og mótmæltu verðlagshöftum og 

skömmtunarákvæðum því saumalaun dugðu ekki til framfæris (Jófríður Benediktsdóttir, 

1993). Árið 1950 var haldinn fundur hjá Klæðskerafélagi Reykjavíkur vegna hráefnisskorts 

en þá höfðu innflutningshöft verið í landinu og ekki til nægjanlegt hráefni til framleiðslu 

og engan veginn hægt að anna eftirspurn. Skorað var á yfirvöld að leyfa aukinn innflutning 

til þess að ekki yrði alger vinnustöðvun en ástandið var orðið erfitt. „Framleiðsla á 1. 

flokks saumastofum félagsmanna mun vera um 7000 klæðnaðir yfir árið“ og hætta væri á 

enn frekari samdrætti yrði ekkert gert (Yfirvofandi rekstursstöðvun klæðskera, 1950, bls. 

6).  

Þegar innflutningur á fatnaði jókst minnkaði eftirspurn eftir sérsaumi og með auknum 

innflutningi varð til meira úrval af ódýrari fatnaði. Í viðtali við Guðmund Sveinbjörnsson 

árið 1976 (Að öllu óbreyttu deyr stéttin út, 1976) kemur fram að notkun á kjólfötum og 

öðrum samkvæmisfötum væri orðin minni, þó að ekki væri dýrara að láta sérsauma 

vandaðan fatnað en að kaupa innfluttan. Menn virtust hafa miklað fyrir sér tímann sem 

færi í sérsaum auk þess að koma þurfti nokkrar ferðir í máltöku og mátun. Ásókn í stéttina 

hafði minnkað, auk þess sem meistarar treystu sér illa til þess að standa undir launum 

nema, þó þau væru lág. Árið 1976 voru liðin þrjú ár frá því að síðast hafði verið útskrifaður 

klæðskeri og enginn var á samning (Að öllu óbreyttu deyr stéttin út, 1976). 
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Eftir að verkleg kennsla hófst árið 1970 í Iðnskóla Reykjavíkur jókst aðsókn aftur. 

Misvel hefur gengið að fá pláss á stofum í starfsþjálfun þar sem stærri saumastofum hefur 

fækkað, framleiðendur hafa flutt starfsemi sína að mestu úr landi þar sem vinnuafl er 

ódýrara og auðveldara er að fá saumakonur í vinnu. 

2.2.1 Áhrif hnattvæðingar 

Eitt af því sem hefur óneitanlega haft áhrif á fjölda fyrirtækja í fataiðnaði og þar af 

leiðandi tækifæri menntaðs fólks á því sviði er hnattvæðing. Í skýrslu um 

samkeppnisstöðu textíliðnaðar frá árinu 1996 kemur fram að mikill samdráttur hafi átt sér 

stað árin á undan (Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið, 1996). Til marks um það varð 45 

prósenta samdráttur í vefnaðariðnaði, skó- og fatagerð og skinnaiðnaði á árunum 1980-

1993. Þennan samdrátt er að hluta til hægt að útskýra með hækkuðum 

framleiðslukostnaði en stór hluti af þessum samdrætti er tilkominn vegna innfluttrar vöru 

sem er ódýrari en innlend framleiðsla. Í skýrslunni er einnig komið inn á það að á þessum 

árum fylgdi Ísland ekki öðrum löndum eftir í vöruþróun. 

 Með hnattvæðingu hafa markaðir opnast og aðgengi að ódýru vinnuafli í öðrum 

löndum hefur aukist. Flutningsnet er umtalsvert þéttara og afkastameira en áður þekktist 

og hefur það haft jákvæð áhrif á hraða framleiðslunnar. Þessi þróun hefur haft áhrif á 

bæði út- og innflutning ásamt því að hafa áhrif á vinnuafl. Þrátt fyrir framfarir eru laun 

víða erlendis mun lægri en hér á landi og hafa framleiðslufyrirtæki í auknum mæli nýtt sér 

það til þess að lækka kostnað við framleiðslu. Með tilkomu veraldarvefsins eru lítil 

landfræðileg takmörk þar sem tæknin er annars vegar. Framleiðsla í fataiðn er því ekki 

lengur háð neinum landfræðilegum takmörkunum og stjórnendur geta fylgst með og stýrt 

úr fjarlægð (Thompson, 2001). 

Ætla má að óheftur aðgangur að ódýrara vinnuafli hafi haft talsverð áhrif á þróun 

náms í fataiðnaði. Í samkeppni við ódýrari innflutta vöru þarf að auka hraðann í 

framleiðslu og gera framleiðsluferlið hagkvæmara. Þetta kallar á meiri sérhæfingu í 

framleiðsluferlinu auk þess sem vinnukrafturinn sem stendur að baki ferlinu þarf að vera 

með sérhæfðari menntun, sem tekur styttri tíma að afla sér. Þar sem vinna við framleiðslu 

er oft sérhæfð og jafnvel einhæf er ekki alltaf farið fram á yfirgripsmikla þekkingu hjá 

starfsmönnum. Starf einstaklinga snýst frekar um það að ná hraða í afmörkuðu ferli og til 

þess nægir að fá menntun á styttri sérhæfðum starfsmenntunarbrautum eins og í 

grunnnámi fataiðna sem tekur eitt ár en þar er markmið að kenna almenna og faglega 

undirstöðumenntun fyrir sérnám í fataiðngreinum (Menntamálaráðuneytið, 2008) eða 

jafnvel á styttri námskeiðum þar sem farið er yfir afmarkað og sérhæft efni.  
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Við það að markaðir opnuðust breyttist vinna í fataiðngreinum talsvert því 

framleiðslan fer að mestu leyti fram erlendis. Einhverjar frumgerðir eru unnar hér á landi 

en annars eru það aðallega breytingar sem unnar eru hér.   

2.2.2 Tækjakostur 

Áhöld til klæðskurðar hafa þróast hægt í gegnum árin. Málband, teikniáhöld, nálar, 

títuprjónar, tvinni, góð sníðaskæri og straujárn eru enn grunnáhöld. Hér áður var allt 

handsaumað og hjálpartæki frumstæð. Fyrsta nothæfa saumavélin sem vitað er um var úr 

tré, gerð af frönskum klæðskera árið 1830. Isaac M. Singer þróaði síðan fullkomnari vél í 

kringum 1850. Sú vél hafði þrýstifót til að halda efninu niðri og flytjara. Þróun Singer varð 

til þess að framleiðsla á saumavélum komst á skrið og hafði það mikil áhrif á framleiðslu 

fatnaðar. Saumavélar voru orðnar að almenningseign á Íslandi um aldamótin 1900 (Ásdís 

Jóelsdóttir, 2005).  

Til að byrja með voru saumavélar einungis með beinu spori þannig að margt annað 

eins og hnappagöt voru áfram saumuð í höndum.  Á tuttugustu öldinni átti sér stað mikil 

þróun í saumatækjum og nú eru meðal annars framleiddar tölvustýrðar vélar með 

mörgum spor-tegundum auk margra tegunda sérhæfðra véla til dæmis blindföldunarvél, 

hnappagatavél, tvístunguvél og owerlookvél. Það sama má segja um straujárn, það eru til 

margar gerðir af gufujárnum, pressum, strauborð með sogi eða blæstri og mikið af 

aukahlutum. Tækin hafa orðið til þess að létta talsvert og einfalda vinnu klæðskera og 

annarra sem vinna við fatagerð en með góðum tækjum er möguleiki á að stytta tímann 

sem fer í vinnu á hverri flík.  

Á seinustu árum hefur tölvutækni í sniðagerð verið að ryðja sér til rúms og það eru að 

líkindum einna stærstu framfarirnar sem átt hafa sér stað eftir að saumavélin kom til 

sögunnar. Tölvutæknin er afar kostnaðarsöm og enn sem komið er aðeins á færi stærri 

fyrirtækja eða framleiðenda að nýta sér hana. Einyrkjar og þeir sem eru með minni 

fyrirtæki handteikna snið og gera stærðarbreytingar í höndunum.  
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3 Kennsla í klæðskurði 

Það voru danskir klæðskerar sem fluttu til Íslands seint á 19. öld og hófu starfsemi 

með því að taka til sín íslenska nema. Fram að þeim tíma höfðu þeir sem vildu mennta sig 

í faginu þurft að sækja þá menntun til útlanda. Í kjölfarið fjölgaði bæði menntuðum 

klæðskerum og saumakonum sem störfuðu undir handleiðslu klæðskera. Á þessum tíma 

stóð Iðnaðarmannafélagið fyrir fræðslu fyrir iðnaðarmenn í Reykjavík sem fór fram í 

svokölluðum sunnudagaskólum. Fyrstu lögin um iðnaðarnám voru sett fram árið 1893 

Lærimeistarinn skal sjá um, að nemandi fái kennslu í því nauðsynlegasta af 

uppdráttarlist er að iðn hans lýtur, ef slík kennsla er fáanleg á staðnum. Lærimeistarinn 

skal ennfremur halda nemanda til að sækja iðnaðarmannaskóla, ef slíkur skóli er á 

staðnum, og greiði kostnað, er af skólanum leiðir, nema öðruvísi sje ákveðið í samningum 

(Ásgeir Ásgeirsson, 1994, bls. 8). 

Í lögunum kemur jafnframt fram að nám eigi ekki að taka lengri tíma en fimm ár, það 

átti eingöngu  að vera verklegt og átti  það að vera „…í höndum meistarans að meta 

hvenær lærlingurinn væri orðin fullnuma “(Jón Ólafur Ísberg, 2004, bls. 21). Jafnframt 

kom fram að „...með því að dvelja á heimili meistarans átti neminn að kynnast góðum 

siðum, iðni, reglusemi og hátterni sem tilheyrði betri borgurum“ (Jón Ólafur Ísberg, 2004, 

bls. 21). Þar sem nemendur bjuggu hjá meisturum sínum fengu þeir mestan part launa í 

fæði og húsnæði.   

Klæðskurður nær eingöngu karlafag og kemur það skýrt fram í lýsingu um 

deildaskiptingu innan Klæðskerameistarafélags Reykjavíkur á fyrstu  starfsárum þess en 

félagið var stofnað árið 1917 

...í fyrsta flokks deild voru þeir sem unnu að 1. flokks saumi sem voru karlmenn sem 

höfðu iðnréttindi í klæðskeraiðn og konur sem unnu fyrsta flokks saumaskap og 2. flokks 

deild voru þeir sem unnu við hraðsaum og höfðu full iðnréttindi í klæðskeraiðn, 

pressusveinar og hjálparmenn, sem unnu í iðngreininni um stundarsakir með leyfi 

félagsins og konur sem unnu annars flokks saumaskap þ.e. hraðsaum (Ásdís Jóelsdóttir, 

2001, bls. 113). 

Þeir klæðskerameistarar sem voru starfandi höfðu flestir nema á samningi og nokkrar 

saumakonur í vinnu. Þess má geta að Guðrún Gísladóttir var fyrsta konan sem rak 

klæðskeraverkstæði á Íslandi en frá árinu 1904 var hún með fyrirtæki á Seyðisfirði sem 

hún rak í yfir fjóra áratugi (Ásdís Jóelsdóttir, 2007). Í grein sem birt var í Kvennablaðinu 

árið 1910 gagnrýnir Bríet Bjarnhéðinsdóttir að einungis karlar hafi ráð á því að mennta sig 

í klæðskurði. Það gat tekið sjö ár að ljúka námi í klæðskurði þrátt fyrir að lögin kvæðu á 
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um fimm ára hámarkstíma (Ásgeir Ásgeirsson, 1994) . Konum stóð ekki til boða að stunda 

það nám og því þurftu þær að láta sér nægja þriggja til sex mánaða sniðanámskeið. Með 

þessu bendir Bríet á að karlmenn hafi haft meira forskot út í lífið vegna aðgengis að námi 

(Bríet Bjarnhéðinsdóttir, 1910). 

Iðnnám fór eingöngu fram á vinnustöðum um óákveðinn tíma og lagði meistari mat á 

það hvenær nemi var fullnuma. Gat sá tími verið breytilegur hverju sinni því eingöngu var 

um verklegt nám að ræða (Helgi Guðmundsson, 1998). Klæðskurðarnám fór alfarið fram á 

stofum hjá meisturum. Það er athyglivert að í manntali frá 1901 eru 24 konur skráðar sem 

skraddarar en konur fengu litla sem enga menntun í klæðskurði á þessum tíma heldur 

einungis þjálfun (Símon og Ragnheiður, 2009.) Á sama tíma voru 79 konur skráðar 

saumakonur og má ætla að duglegar saumakonur hafi haft yfirgripsmikla þekkingu.  

Byrjað var að kenna iðnteikningu fyrir klæðskera á námskeiði við Iðnskólann í 

Reykjavík árið 1943 og fyrir kjólasaum árið 1949 og margar saumakonur nýttu sér þessi 

námskeið. Í lögum um iðnfræðslu sem sett voru árið 1949 var ákveðið að koma á 

hæfniprófum fyrir þá sem vildu stunda iðnnám auk þess sem skriflegur samningur varð að 

vera á milli meistara og nema. Iðnfræðsluráð fékk með þessum lögum leyfi til að ákveða 

lágmarkslaun nema. Á flestum stofum byggðist vinnan að miklu leyti á nemum og 

saumakonum, starfið var það illa launað að margir og þá sérstaklega saumakonurnar voru 

í aukavinnu á kvöldin og um helgar til að ná endum saman (Ásgeir Ásgeirsson, 1994).  

3.1 Kennsla í skóla 

Saumaverkstæði var stofnað í Iðnskólanum árið 1970. Var þetta fyrsta 

verknámsaðstaða fyrir klæðskera og kjólasveina á Íslandi þar sem vísir að verklegri 

kennslu fór fram. Verkleg kennsla í fataiðn hófst að fullu árið 1977. Á þeim tíma var orðið 

erfitt að komast á samning hjá meistara en ætla má að það hafi verið ein af afleiðingum 

samdráttar í greininni sem varð í kjölfar aukins innflutnings á ódýrari fatnaði og minni 

framleiðslu hér á landi. Árið 1955 var sett í lög heimild fyrir því að stofna Meistaraskóla 

við Iðnskólann í Reykjavík, en skólinn tók fyrst til starfa árið 1963 og þá aðeins fyrir 

byggingariðnað (Ásgeir Ásgeirsson, 1994). 

Sigríður Sveinsdóttir varð fyrst íslenskra kvenna til þess að fá meistararéttindi í 

klæðskurði árið 1946. Sigríður lærði bæði kven- og karlmannafatasaum en þegar hún 

sóttist eftir því að fá meistararéttindi reyndi fulltrúi klæðskerameistara í iðnráði að vinna 

gegn því, honum „hafði víst verið falið að varna mér inngöngu, en formaður iðnráðs vildi 

hjálpa mér“ (Símon og Ragnheiður, 1993. bls.142). Þetta þótti mikil innrás í karlastéttina. 
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Fatadeild Iðnskólans í Reykjavík starfsemi árið 1977. Þetta var og er enn eina deildin 

sem kennir til sveinsprófs í klæðskurði en í dag tilheyrir deildin Tækniskólanum í 

Reykjavík. Fram að þeim tíma höfðu þeir sem vildu mennta sig í iðninni þurft að komast á 

samning hjá meistara og stunda jafnframt nám í bóklegum fögum í skóla samhliða 

verklegu námi (Ólöf Björg Kristjánsdóttir, 2013). Grunnáfangar í fataiðn eru þó kenndir í 

fleiri skólum eins og í Fjölbrautaskólanum í Garðabæ og Fjölbrautaskólanum í Breiðholti 

en þar er kennslan hluti af námi á fata- og textílbrautum skólanna. 

3.2 Uppbygging náms  

Nám í klæðskurði var í nokkuð föstum skorðum frá því að kennsla hófst í Iðnskóla 

Reykjavíkur 1977 allt fram til ársins 2008 þegar ný Aðalnámskrá framhaldsskóla tók gildi 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2008).  

Klæðskurður er löggilt iðngrein. Meginmarkmið námsins er að gera nemendum kleift 

að öðlast þá þekkingu og færni sem sveinum í klæðskurði er nauðsynleg einkum við 

sérsaum, búningasaum, sniðagerð og aðra fagvinnu sem tengist gerð herrafatnaðar. 

Meðalnámstími er fjögur ár að meðtöldu grunnnámi fataiðna og námi í fatatækni, samtals 

sjö annir í skóla og 24 vikna starfsþjálfun. Náminu lýkur með sveinsprófi er veitir rétt til 

starfa í iðninni og inngöngu í nám til iðnmeistaraprófs (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið ,2008, bls. 14). 

Frá upphafi hefur meginmarkmið námsbrautarinnar verið að mennta iðnsveina sem 

hafa hæfni til þess að teikna snið, stærðarbreyta og fullvinna karlmannafatnað fyrir 

einstaklinga sem og framleiðslufyrirtæki. Til þess þurfa nemendur að hafa færni til þess að 

nýta sér þau tæki sem til þarf jafnframt því að vera góðir í mannlegum samskiptum þar 

sem oft er um mikla nánd við viðskiptavini að ræða bæði við máltökur og mátun. 

Nemendur læra vönduð vinnubrögð og þurfa að vera færir um að setja fram upplýsingar 

fyrir framleiðendur til að vinna eftir. Eftir námskrárbreytingar árið 2008 og með aukinni 

tæknivæðingu hafa kröfur um kunnáttu í tölvusniðagerð og upplýsingatækni aukist. 

Áhersla hefur í auknum mæli verið lögð á efnisfræði, tískuteikningu, menningar- og 

listasögu auk þess sem boðið er upp á ýmis valfög tengd greininni (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2008). 

Frá upphafi hefur klæðskurður og kjólasaumur verið samþætt nám í Iðnskóla 

Reykjavíkur. Nemendur fóru í grunnnám í báðum greinum þar sem einungis 

sveinsprófsönn skildi að greinarnar, námið náði yfir sjö annir, auk sextán vikna 

starfsþjálfunar á vinnumarkaði. Breyting varð þó á þessu samfara áðurnefndri 

námskrárbreytingu árið 2008 en nánar verður fjallað um það í kafla 4.2. 
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Nám í fatadeild Tækniskólans hefur þótt gott grunnnám og undanfari ýmissa tengdra 

greina í fataiðn „...sem hefur verið metið til allt að tveggja ára í háskólum erlendis, svo 

sem á Ítalíu, í Danmörku og Bandaríkjunum“ (Sigrún K. Lyngmo, munnleg heimild, 21. 

janúar 2016). Þessi staðreynd vekur meðal annars upp þá spurningu hvort tímabært sé að 

skoða það að færa hluta námsins á háskólastig.  

Þeir sem taka sveinspróf í klæðskurði ná oft ekki síðri tökum í kvenfatagerð en 

karlmannafatagerð og reyndin er sú að hér á landi virðist mun stærri markaður fyrir 

sérsaum á kvenfatnaði. 

3.3 Kennsluefni á netinu  

Eitt af því sem fylgir komu veraldarvefsins er aðgengi að fjölbreyttu náms- og 

kennsluefni. Þetta auðvelda aðgengi hefur opnað tækifæri fyrir fólk í sjálfsmenntun en 

þeir sem einhverra hluta vegna geta eða vilja ekki sækja nám í skóla hafa möguleika á að 

afla sér þekkingar á eigin forsendum þegar þeim hentar. Margir hafa lagt metnað í að 

setja inn á vefsvæði efni þar sem nálgast má hvernig leysa á hin ýmsu verkefni. Það geta 

flestir sem aðgengi hafa að tölvu og veraldarvef sett inn efni sem er opið almenningi og 

skoðað það sem aðrir hafa sett inn.   

Á veraldarvefnum á sér stað mikil miðlun þekkingar þar sem kennari eða einstaklingur 

fræðir en nemandi hlustar á og skoðar. Þetta er ekki gagnvirkt efni og er sjaldan ritrýnt 

eða sannreynt af fagaðilum. Veraldarvefurinn er ekki stofnun heldur fyrirbæri sem lýtur í 

raun  takmörkuðum reglum, er ekki stjórnað af einum ákveðnum aðila og þar af leiðandi 

er kennsluefni vefsins ekki gæðaprófað nema af þeim einstaklingum sem nota það. Það er 

á ábyrgð hvers og eins að meta gæði þess efnis sem notað er.  

Hugsmíðakenning (e.constructivist theory) byggist á að læra hugtök, mynstur og ferli 

eftir ákveðnum lögmálum þar sem merking, tengsl og röksamhengi skipta aðalmáli. 

Þannig byggir hver upp sína þekkingu með því að viða að sér margs konar upplýsingum úr 

ýmsum áttum og mynda þannig sína eigin þekkingu. (Dewey, 2000). Það getur svo verið 

spurning hvort þeir sem búa til efnið sem birtist á vefnum búi yfir þeirri faglegu þekkingu 

sem notandi sækist eftir. Það er frekar einfalt að búa til aðgengilegt efni og fá viðbrögð frá 

lesendum. Í kennslu getur það verið nokkuð áhugaverð leið til þess að skapa og 

framkvæma. Helstu vankantarnir eru hversu mikið af miður góðu efni er aðgengilegt, það 

þarf þjálfun og þekkingu til þess að velja úr. 

Netmiðlar geta nýst sem viðbót fyrir þá sem eru í þekkingarleit og sem tækifæri til að 

bæta við þá þekkingu sem einstaklingar kunna að hafa fyrir. Það er þó á ábyrgð hvers og 

eins að meta hvort það efni sem náð er í standist fagleg viðmið. Spurning er hvort þeir 
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sem setja inn kennsluleiðbeiningar hafi einhver önnur markmið en eingöngu að miðla 

efni, sér og öðrum til gagns og ánægju. Það er ekki til nein ein leið til að flokka hvað er 

vandað efni og hvað ekki, helst er að leita upplýsinga um þann sem setur það inn og skoða 

hvort viðkomandi geti sýnt fram á að hann hafi fagkunnáttu til dæmis með því að hafa 

tengsl við fyrirtæki eða stofnun. 

Með sjálfsnámi opnast fyrir nýjar áskoranir þar sem einstaklingar sækja sér 

kennsluefni að eigin vali og má því ætla að nýr hópur sjálfsmenntaðra hafi orðið til. Þetta 

er hópur sem þjálfar sig á eigin vegum og hefur jafnvel atvinnu við fataframleiðslu, en 

auðvitað fer það svo eftir metnaði hvers og eins hversu langt hann nær innan fagsins.  

3.4 Raunfærnimat  

Raunfærnimat er ein af þeim nýjungum sem tekin hefur verið í notkun í iðnnámi á 

seinni árum til þess að hvetja starfsfólk í iðnaði til að sækja sér menntun. Þetta er ferli 

sem þróað hefur verið af Fræðslumiðstöð atvinnulífsins og gefur einstaklingum sem 

starfað hafa í þrjú til fimm ár að lágmarki í iðngrein og hafa náð 25 ára aldri kost á því að 

fá reynslu sína metna sem hluta af námsferli. Það er einstaklingsbundið hve mikið hægt er 

að meta, þeir sem fara í raunfærnimat þurfa að skila inn gögnum um náms- og starfsferil 

og í framhaldi af því fara þeir í viðtal hjá fagaðilum þar sem mat er lagt á getu 

umsækjanda og í einhverjum tilvikum fer fram verklegt próf á verkfærni. Út frá þessu er 

staða einstaklingsins metin og ráðleggingar gefnar með það fyrir augum hvernig best er 

að ljúka námi (Iðan fræðslusetur, 2016). 

Þetta kerfi hefur reynst nokkuð vel og er hvetjandi fyrir þá sem búa yfir verkþekkingu 

en eftirfylgni er mikilvægur þáttur fyrir þá sem hafa farið í raunfærnimat og eitt af því sem 

ráðgjafar gera er að setja upp skema og ráðleggja þátttakendum að skipuleggja nám eftir 

þörfum og getu hvers og eins (Iðan fræðslusetur, 2016). Ekki hefur enn verið sett á 

laggirnar raunfærnimat í fataiðngreinum en greinileg þörf er fyrir það og má sem dæmi 

nefna að það eru alltaf einhverjir sem koma inn í skólann með nám og reynslu frá öðrum 

löndum sem væri eðlilegt að meta (Sigrún K. Lyngmo, munnleg heimild, 21. janúar 2016). 
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4 Breytingar á klæðskurðarnámi 

Umræðan í þjóðfélaginu í kringum aldamótin 2000 var farin að kalla eftir því að 

iðnnámi og þar með talið klæðskurðarnámi yrði breytt. Hugmyndir lágu uppi um að námið 

yrði jafnvel stytt eða brotið upp á einhvern hátt. Í grein sem birtist í blaði Samiðnar árið 

2002, kom fram að iðnnám ætti undir högg að sækja, það þætti óæðra bóknámi og að 

grípa þyrfti til aðgerða til að snúa þróuninni við (Samiðn, 2002). 

4.1 Undanfari námskrárbreytinga 2008 

Forsögu þeirra breytinga sem gerðar voru á námskrá árið 2008 má rekja til 

svokallaðrar Bolognia samþykktar frá árinu 1999 (Menntamálaráðuneytið, 2005). Með 

samþykktinni var markmiðið að samhæfa nám innan aðildarríkja samþykktarinnar til að 

nemendur gætu átt betra aðgengi að námi hvar sem er innan svæðisins. Markmiðið var og 

er að „árið 2010 yrði evrópskt svæði æðri menntunar að veruleika, þar sem nemendur og 

starfsmenn gætu stundað nám og störf utan heimalands síns án hindrana og fengið námið 

metið í heimalandinu“ (Menntamálaráðuneytið, 2005). Þó svo að samkomulagið miði fyrst 

og fremst við háskólanám þá teygir það sig inn á öll stig menntunar einkum í ljósi þess að 

nám á að vera í samfellu frá leikskóla til háskóla (Samtök sveitarfélaga, 2014). 

Sú umræða, um endurskoðun námsins í fataiðngreinum, hefur skotið upp kollinum 

jafnt og þétt undanfarin ár. Aukinn innflutningur á ódýrum fatnaði hingað til lands breytti 

atvinnuumhverfi íslenskra fataframleiðslufyrirtækja töluvert þannig að 

rekstrargrundvöllur fyrir stærri saumastofur minnkaði. Fataframleiðslan var að miklu leyti 

flutt úr landi þangað sem vinnuaflið var ódýrara. Þessi samdráttur hafði einnig áhrif á það 

að erfiðara var fyrir nema að komast á samning á stofum. Til að þess að vera í takt við það 

sem markaðurinn kallaði eftir og fylgja þeirri þróun sem átt hafði sér stað hér á landi jafnt 

og í öðrum löndum var ljóst að námið þarfnaðist endurskoðunar. Fram kemur í skýrslu 

Ásdísar Jóelsdóttur frá 2001 um stöðu löggiltra iðngreina á sviði hönnunar og handverks 

að lítil sem engin þróun hafi átt sér stað í þessum greinum í þrjátíu ár „þær hafa legið í 

dvala og hefur hugsanlega haft áhrif á virðingu, vinnuskilyrði og afköst greinanna í 

atvinnulífinu“ (Ásdís Jóelsdóttir, 2001). Þær breytingar sem átt hafa sér stað annars staðar 

og hvað mest hefur verið horft til er stytting og meiri sérhæfing eða afmörkun náms. Í 

Danmörku hefur dregið mikið úr kennslu í hefðbundnum klæðskurði en í stað þess er 

boðið upp á styttra og sérhæfðara nám sem veitir þó starfsréttindi eða möguleika á 

inngöngu í frekara nám. 

Iðnnám hefur um nokkurt skeið átt undir högg að sækja og hefur því ekki verið gert 

eins hátt undir höfði og bóknámi en mun fleiri nemendur taka stúdentspróf heldur en próf 
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úr iðngreinum (Elsa Eiríksdóttir, 2012).  Samkvæmt rannsóknum sem gerðar hafa verið 

virðist sem áhugi ungmenna sé talsverður á verknámi en í mörgum tilfellum er þrýst á þau 

um að stunda frekar bóknám en verknám (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 

2002).  

Fámenni í sumum iðngreinum og skortur á fagaðilum og þar af leiðandi góðri 

fyrirmynd getur einnig haft áhrif á virðingu gagnvart störfum í þessum greinum. Þetta 

getur haft mikil áhrif á þá sem þar starfa og skýrir kannski að einhverju leyti brottfall úr 

iðngreinum. Breytt atvinnuumhverfi og stærri samkeppnismarkaðir kölluðu eftir því að 

endurskoða þurfti nám í fataiðn en fataiðngreinar hafa fallið undir það sem kallað er 

láglaunastörf og er erfitt að breyta því nema að breyta greininni sjálfri. Til þess að 

standast samkeppni við aðrar greinar þarf að skoða það að breyta námi í fataiðn eða þróa 

til háskólanáms (Ásdís Jóelsdóttir, 2001). 

4.1.1 Úttekt á fataiðngreinum 

Í skýrslu Ásdísar Jóelsdóttur (2001) koma fram hugmyndir um að breyta náminu til 

samræmis við það sem gerist á Norðurlöndunum og var þá einkum horft til Danmerkur. 

Sett var fram tillaga um að skipta náminu í þrjú þrep. Fyrsta þrep, sem væri grunnnám í 

eitt ár, myndi nýtast í verslunar- og aðstoðarstörf. Annað þrep fæli í sér réttindi til 

vélavinnu, viðgerðarþjónustu og ýmis sérhæfð þjónustustörf. Þriðja þrepið væri síðan 

sjálft sveinsprófið. Athugasemdir voru gerðar í skýrslunni um að það nám sem var í boði 

væri ekki í takt við raunverulega þörf atvinnulífsins og þar væri mikil fastheldni og lítið um 

nýjungar. Það væri til dæmis mikil þörf fyrir tölvugreinar innan fagkennslunnar sem og 

greinar sem snúa að rekstri og markaðsfræði eða annað sem geri fagfólki kleift að stunda 

rekstur (Ásdís Jóelsdóttir, 2001). 

Félagsvísindastofnun vann úttekt á fataiðngreinum fyrir starfsgreinaráð í hönnun, 

listum og handverki árið 2005 (Hildur B. Svavarsdóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2005). 

Sú úttekt virtist að miklu leyti vera samhljóma úttekt Ásdísar Jóelsdóttur frá 2001. Fram 

kom að þörf væri á að skipta náminu í fleiri þrep og að aðgreina mætti kennslu í 

klæðskurði og kjólasaumi eftir tvö ár eða jafnvel fyrr. Í úttekt Félagsvísindastofnunar var 

gerð könnun á meðal fólks í geiranum en þeir sem starfa við klæðskurð og kjólasaum voru 

sammála um að fatagerð, sniðagerð og stærðarbreyting væru þau fög sem skiluðu mestu 

þegar út í atvinnulífið væri komið, en bæta mætti inn fögum sem snúa að rekstri, hönnun 

og tölvunotkun í sniðagerð (Hildur B. Svavarsdóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2005). 
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4.1.2 Undirbúningur námskrárbreytinga 

Undirbúningsvinna fyrir breytta námskrá var komin á skrið árið 2005. Starfsgreinaráð 

í hönnun, listum og handverki sem skipað var af menntamálaráðuneyti hélt fund í mars 

það ár þar sem kynntar voru niðurstöður um hvaða kröfur um færni yrðu gerðar til starfa í 

fataiðngreinum og kennslu ásamt fyrirhuguðum námskrárbreytingum. Þarna voru fulltrúar 

frá skóla, stéttarfélagi og atvinnulífi sem skiptust á skoðunum varðandi stefnumótun 

greinanna (Sigrún L. Kvaran, 2016).  

Í framhaldi af fundi menntamálaráðuneytis var farið af stað með samráðshóp 

fataiðngreina sem samanstóð af aðilum frá Félagi meistara og sveina í fataiðn, 

fyrirtækjum í greininni og kennurum í fataiðn. Það var einhugur innan Starfsgreinaráðs um 

þörfina á því að endurskoða nám í fataiðn, það þyrfti að þrepaskipta náminu og jafnvel 

skipta faggreinunum klæðskurði og kjólasaumi fyrr jafnvel eftir tvö ár, eða til samræmis 

við það sem komið hafði fram í úttektum á faginu. Ganga ætti út frá þremur 

grunnstoðum; atvinnulífi, fagmenntun og fagmennsku. Í fyrsta lagi þarf að skapa rúm fyrir 

samskipti á milli skóla og atvinnulífs enda er atvinnulífið mikilvægasti viðskiptavinur 

fataiðndeildar. Í öðru lagi er fagmenntun starfsréttindanám á framhaldsskólastigi, en þær 

breytingar hafa orðið að fataiðnnám er að verða tækninám. Eðlilegt væri að samræma 

námskrá við þær kröfur sem gerðar eru til inntöku í nám við tækniháskóla erlendis. Í 

þriðja lagi er fagmennska, en leggja verður áherslu á grunnfærni og fjölbreytni ásamt 

sjálfstæðum vinnubrögðum (Sigrún L. Kvaran, 2006). Fram kom að aðlaga þyrfti valáfanga 

við það sem er að gerast í atvinnulífinu, án þess að það bitni á þeirri tæknilegu kennslu 

sem fyrir er.  

4.1.3 Erlendur samanburður 

Þeir aðilar sem voru í samráðshópi fataiðngreina og störfuðu að undirbúningi 

námskrárbreytinganna á árunum 2005-2008 ferðuðust til allra Norðurlandanna og 

Englands. Í Lundúnum var skólinn Royal College of Art heimsóttur en þar er hefðbundinn 

klæðskurður kenndur, en í skólanum er mikil áhersla lögð á gott handverk og hefðir. 

(Sigrún L. Kvaran, munnleg heimild 15. mars). Þó námið sé bundið hefðum hefur það samt 

sem áður verið nútímavætt, notkun miðla (e.media) er kennd og ferilmöppugerð auk þess 

sem nemendur eru þjálfaðir í að kynna vinnu sína. Einnig fá nemendur tækifæri til þess að 

vinna fyrir þekkta hönnuði og fyrirtæki á markaði og hefur þessi tenging við atvinnulífið 

stundum skilað nemendum styrktarsamningi (Royale College of Art , 2016) 

Sérhæfing í klæðskurði virðist vera á undanhaldi. Sigrún L. Kvaran sem var kennari við 

Iðnskólann í Reykjavík og meðlimur í samráðshópi um fataiðngreinar, talaði um að það 

hefðu verið vonbrigði að sjá þróunina á Norðurlöndum. Þar væri hægt að fá sveinsbréf ef 
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neminn starfaði á stofu undir leiðsögn meistara og væri þetta í rauninni eins og námið 

hefði verið áður en það færðist inn í skólana. Aðilar sem rætt var við í þessum 

heimsóknum töldu að klæðskurður væri enn kenndur í skólum en bara með öðrum hætti 

og meira í takt við þörf markaðarins. Lítil áhersla væri lögð á fín- og sniðavinnu. Í  

Danmörku er til dæmis kennd fatatækni eða hönnun og saumur en lítil áhersla er lögð á 

sniðagerð (munnleg heimild, Sigrún L. Kvaran, 15. mars 2016). 

Klæðskurðarnám hefur breyst síðustu ár í Danmörku sem og víða annars staðar á 

Norðurlöndum og er í raun ekki til lengur sem fag innan skólanna. Þar eru heldur ekki 

margir lærðir klæðskerar starfandi. Það sem einna helst hefur haft áhrif á starfstéttina og 

þar af leiðandi námið er hnattvæðing en samfara henni hefur dregið úr framleiðslu á 

fatnaði á Norðurlöndum. Námið í þessum geira í dag er blandaðra en áður var. Þar eru 

tvær námsleiðir sem komast hvað næst klæðskeranámi og hægt er að fara í. Annars vegar 

er það fataiðn (d.Beklædningshåndværker) sem er nám sem tekur frá rúmlega tveimur og 

hálfu ári og allt að tæpum fjórum árum,  þar sem námið miðar að því að nemendur verði 

færir um að vinna fatnað út frá tilbúnum sniðum og teikningum frá hönnuðum. Hins vegar 

er það nám í saum og hönnun (d. Sy- og designskole) þar sem aðaláhersla er lögð á 

hönnun, sniðagerð og saum. Þeir skólar sem bjóða upp á þetta nám eru einkaskólar og 

tekur námið tvö ár og hægt er að fara í áframhaldandi nám í hönnun eða tveggja ára nám 

í hönnunarfræði (d.designteknolog) (Uddannelses Guiden, 2016). 

4.2 Námskrárbreytingar  

Ný aðalnámskrá var gefin út árið 2008 með þó nokkrum breytingum. Þær stærstu 

voru þrepaskipting námsins og meiri sérhæfing. Þrepaskiptingin er þríþætt og skipulögð 

þannig að fyrst er eitt ár í grunnnámi fataiðna,  annað þrep er ár í viðbót eða samanlagt 

tveggja ára nám þá er hægt að ljúka námi með útskrift sem fatatæknir. Ef nemar velja að 

halda áfram í námi þá er það þriðja þrep með vali í sérhæfingu í klæðskurði eða 

kjólasaumi, en fyrir námskrárbreytingar var valið á milli faggreinanna fyrir lokaönn 

námsins eða á sjöundu önn. Þessi þrepaskipting var til þess gerð að nemar hefðu 

möguleika á styttra námi hvort sem væri til þess að auka á sérhæfingu eða til 

undirbúnings fyrir frekara nám í fataiðngeiranum þar sem grunnþekkingar er krafist án 

þess þó að þurfa að ljúka sveinsprófi. 

Áður en ný námskrá tók gildi árið 2008 var klæðskurðarnám 159 einingar en fór í 157 

einingar með nýrri námskrá. Þetta er lítil breyting á heildarfjölda eininga en samsetning 

náms breyttist talsvert. Almennum greinum til dæmis tungumálum og öðrum fögum 

fækkaði um þrjár einingar sjá í viðauka (töflu 1). Faggreinar tóku breytingum í takt við þær 

tækniframfarir sem átt hafa sér stað. Stærsta breytingin var að byrjað var að kenna 
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tölvusniðagerð ásamt því að nokkrar aðrar nýjungar voru teknar inn eins og tölvutækni í 

hönnun og markaðssetningu (Aðalnámskrá, 2008). Samanburður á einingafjölda 

námsgreina úr námskrám frá árunum 2004 og 2008 má sjá í viðauka (töflu 1) og nýjar 

námsgreinar sem settar voru inn við breytingarnar árið 2008 (töflu 2). 

Í almennum fögum voru fögin bókfærsla og hluti af lífsleikni tekin út og að hluta til 

sett inn í nýju áfangana. Það sama á við um hluta af sérgreinafögunum sem féllu út og 

voru sett inn í nýja áfanga. Fagkynning fataiðna (FAG) var sett inn sem nýtt fag en það er 

námskeið sem felur í sér að skoða starfsumhverfi og menntunarmöguleika í faginu. Þessi 

áfangi kom inn að hluta til fyrir lífsleikniáfangann sem var í eldri námskrá. 

Fatahönnun, skissuvinna, saumtækni og sniðateikning eða THL er grunnáfangi sem 

kom inn með nýrri námskrá. Áfangalýsing er nokkuð viðamikil en þar er kenndur 

prufusaumur og vinnsla á einfaldri flík frá hugmynd til fullbúinnar vöru. Þetta felur í sér 

skissuvinnu með notkun tölvu við hugmyndavinnu, sniðavinnu eða breytingu á einföldu 

sniði og að sauma fullklárað verkefni. Þetta er grunnfag sem kennt er í þeim skólum sem 

hafa fataiðn eða textílbrautir. Þeir sem hafa lokið þessum grunnáföngum ættu að fá þessa 

áfanga metna ef þeir færa sig á milli skóla. Þó að áfangamarkmið séu nokkuð skýr í 

aðalnámskrá er samt sem áður einhver munur á útfærslu kennslu á milli skóla 

(Aðalnámskrá, 2008). 

Verksmiðjusaumur (VVS) og Vinnu- og verkstæðisfræði  (VFF) er orðinn hluti af 

Iðnfræði (IFF) en í því fagi er einnig lögð áhersla á véla- og verkþekkingu, framleiðsluferli 

og verklýsingar, þjónustu og umgengni við viðskiptavini. Þá er einnig gert ráð fyrir 

utanaðkomandi fyrirlesurum og einstaklingsverkefnum. VVS og VFF áfangarnir voru 

samtals fjórar einingar en iðnfræðin er fimm einingar og á að ná yfir víðtækt efni. Það er 

því hægt að velta því fyrir sér hversu mikil áhersla er lögð á hvern hluta og má ætla að 

verklegi þátturinn verði minni svo hægt sé að komast yfir námsefni áfangans 

(Aðalnámskrá, 2008).  

Fríhendisteikning (FHT) og tískuteikning  (TIT) er hluti af iðnteikningu fataiðna (ITF). 

Þetta eru áfangar sem samanstanda af vinnu við flatteikningu, þverskurðarteikningu, 

skissuvinnu og uppsetningu vinnubókar. Þá þurfa nemar að hafa kunnáttu til að setja upp 

verkferla og lýsingar, þekkja fagheiti, verkfæri, vélar og almenna notkun þeirra. 

Grunnteikning var tekin út með það að markmiði að leggja meiri áherslu á þetta nýja fag. 

Það má velta því fyrir sér hvort það hafi verið æskilegt þar sem grunnteikning er 

undirstaða fyrir allar iðn- og tæknigreinar og ætti því að vera í fataiðngreinum eins og 

öllum öðrum iðnfögum. Grunnteikning byggir á grunnkennslu í teiknimáli, sniðagerð og 

öðrum greinum sem byggja á grunnþekkingu eins og grunnteikningu. Staðreyndin er sú að 
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til eru nemendur sem ekki hafa þekkingu í teiknimáli en ætla mætti að sú þekking kæmi 

með kennslu í faginu (munnleg heimild, Guðrún E. Guðmundsdóttir, 7. apríl 2016). 

Ein af stóru breytingunum með tilkomu nýrrar námskrár 2008 var að bætt var inn 

tölvuáföngum. Tölvustudd hönnun fataiðna (TÖF) er áfangi þar sem kennd er hönnun en 

jafnframt læra nemendur tölvusniðagerð og stærðarbreytingar. Annar nýr áfangi er 

Tölvutækni í hönnun fataiðna (TÖG) sem var settur á laggirnar þar sem megináhersla er 

lögð á vinnslu stafrænna mynda, ferilmöppugerð og markaðssetningu. 

Með nýrri námskrá var bætt við átta vikum í starfsþjálfun sem miðast þá við að þeir 

sem taka tveggja ára nám í fatatækni ljúki starfsþjálfun sem þarf ekki endilega að vera á 

saumastofu heldur hafa nemendur meðal annars farið í efnalaugar til að læra að pressa 

flíkur eða í búningadeildir leikhúsanna. Krafan er í rauninni bara sú að nemendur fari í 

starfsþjálfun tengda faginu (munnleg heimild, Sigrún L. Kvaran, 15. mars 2016). Sextán 

vikur til viðbótar eru síðan teknar þegar komið er í framhaldsnámið og sá tími þarf að vera 

verklegur á saumastofu eða verkstæði. 

4.3 Áhrif breytinga 

Með nýrri námskrá var farið af stað með þrískipt nám. Á fyrsta þrepi er eins árs 

grunnnám, á öðru þrepi er tveggja ára fatatækninám og á þriðja þrepi sem er eftir tvö ár 

er náminu skipt í klæðskurð eða kjólasaum. Vegna almennrar óánægju innan 

fataiðndeildarinnar með fyrirkomulagið um skiptingu námsgreinanna svo snemma á 

námstímanum fékkst heimild árið 2012 frá mennta- og menningarmálaráðuneyti til að 

færa kennsluna aftur nær því fyrirkomulagi sem hafði verið áður, það er að bjóða upp á 

lengri samhliða kennslu í klæðskurði og kjólasaumi, en nemendur velja á milli faganna á 

sjöundu önn. Það sem helst var gagnrýnt var að þeir sem vildu ljúka sveinsprófi bæði í 

klæðskurði og kjólasaumi þyrftu að bæta við sig þremur önnum í skóla í staðinn fyrir eina.  

Meginástæðan fyrir því að þetta var fært í fyrra horf var sú að kennurum fannst of fáir 

nemendur skila sér í sveinsprófið. Svo virtist sem námið væri ekki eins eftirsóknarvert fyrir 

nemendur ef þeim var gert að velja á milli klæðskurðar og kjólasaums svo snemma á 

námsferlinum og það gæti mögulega skýrt minni eftirsókn í námið. Fram kom í samtali við 

Guðrúnu E. Guðmundsdóttur sem var kennari í Iðnskólanum á þessum tíma, að það hefði 

verið frekar óraunhæft að ætla nemendum að velja á milli klæðskurðar og kjólasaums 

svona snemma á námsferlinum þar sem fagleg þekking og grunnur þeirra væri ekki orðin 

nægilegur á þeim tímapunkti til þess að gera sér grein fyrir því hvort fagið hentaði betur, 

jafnframt er íslenski markaðurinn þannig að fagmenn þurfa að geta sinnt báðum greinum.  

Eftir að kennsla hófst samkvæmt nýrri námskrá  komu ýmsir annmarkar í ljós sem 

reynt var að vinna úr jafnóðum með undanþágum frá mennta- og 
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menningarmálaráðuneyti. Námskráin er enn opinberlega í sama horfi og hún var árið 

2008 þó að raunin sé ekki alveg sú sama. Þar sem hætt var við skiptinguna á milli náms í 

klæðskurði og kjólasaumi varð að að bæta inn verklegum greinum í sniðagerð og 

fatasaumi sem hafði þau áhrif að sumum þeirra faga sem sett voru sem skylda í 

Aðalnámskrá framhaldsskóla 2008 varð að breyta í valfög, sjá töflu 2 í viðauka 1. Unnið 

hefur verið að nýrri endurbættri námskrá samhliða vinnu við að taka inn í skólakerfið 

svokallaðar feiningar. Feiningar segja til um vinnu sem liggur að baki hverju fagi, það er 

hve margar vinnustundir fylgja hverjum áfanga (Sigrún K. Lyngmo, munnleg heimild, 21. 

janúar 2016). Fram kemur á vefsíðu Tækniskólans að fimm feiningar í bóklegum áfanga 

jafngildi þremur einingum í eldra kerfinu (Tækniskólinn, 2016). Að mati Sigrúnar L. Kvaran 

eru alltaf bæði jákvæðar og neikvæðar hliðar breytinga og matsatriði hvað betur má fara. 

Seinasta önn í klæðskurði og kjólasaumi ætti að hennar og annarra mati, að vera á 

meistarastigi (Sigrún L. Kvaran, munnleg heimild, 15. mars 2016). Það má velta því fyrir sér 

hvort ekki þurfi að skoða betur þá hugmynd að færa hluta námsins á háskólastig eins og 

var til umfjöllunar hjá samráðshópnum (sjá kafla 4.1.2).  

Oddný Kristjánsdóttir klæðskerameistari hefur tekið nema í starfsþjálfun bæði fyrir og 

eftir námskrárbreytingar 2008. Helsti munur á nemum fyrr og nú, að mati Oddnýjar, er að 

nema skortir sjálfstæði í dag, auk þess sem kunnátta þeirra var meiri áður. Oddný segir að 

fleiri fagaðilar séu sömu skoðunar og hún. Oddný telur líka að það væri bagalegt að nemar 

gætu farið í gegnum námið með því að fresta grunnfögum á borð við prufusaum þar til í 

lokin og færu þá jafnvel á samning úti í atvinnulífið án þess að vera með undirstöðuatriðin 

á hreinu. Annað sem Oddný telur að dragi úr því að fyrirtæki taki nema er að umsókn um 

nemaleyfi og styrk til þess að hafa nema er of flókið og þungt í vöfum. Sem dæmi um það 

þarf að fylla út sambærilegar umsóknir bæði hjá Rannís og Iðunni fræðslusetri fyrir 

nemastyrk og nemaleyfi (Oddný Kristjánsdóttir, munnleg heimild, 2. maí 2016). Oddný 

velti því einnig fyrir sér hvort ekki væri rökrétt að sameina klæðskurð og kjólasaum þar 

sem þessi fög væru kennd samhliða þar til á sveinsprófsönn. Reyndin er sú að flestir vinna 

í rauninni bæði við kven- og karlmannafatnað eftir að námi lýkur. Það heyri til 

undantekninga ef einhverjir fá verkefni tengt jakkafatasaumi og þá skiptir ekki máli hvort 

það eru kjólasveinar eða klæðskerar sem taka það að sér. 

4.4 Framtíð klæðskurðar 

Í skýrslu menntamálaráðuneytisins frá árinu 2001, um stöðu handverks á Íslandi, sést 

að klæðskerastéttin er ekki fjölmenn stétt. Frá upphafi hafa 87 meistarar fengið réttindi í 

klæðskurði en 62 í klæðskurði kvenna. Árið 2001 höfðu samtals 15 lokið meistaranámi í 

fatagreinum eftir að meistaraskólinn tók til starfa árið 1992 (Ásdís Jóelsdóttir, 2001).    
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Fjöldi þeirra nemenda sem stunda nám í fataiðn hefur verið mismikill í gegnum tíðina 

en frá upphafi hafa verið fjöldatakmarkanir í námið. Að jafnaði voru um tuttugu og átta 

nemar teknir inn að hausti og einungis helmingur komst í áframhaldandi nám. Í kjölfar 

námskrárbreytinga árið 2008 var þessi takmörkun felld niður og fjöldi þeirra nemenda 

sem teknir voru inn ár hvert fjölgaði. Samfara breytingum hefur það aukist að nemendur 

fari í styttra nám annað hvort sér til ánægju eða til undirbúnings fyrir ýmiss konar 

hönnunarnám (Fanney Einarsdóttir, munnleg heimild, 20. nóv. 2014). Samkvæmt 

heimildum Iðunnar fræðsluseturs hefur þeim nemum sem klára nám í klæðskurði og 

kjólasaumi heldur fækkað á síðustu árum þótt fjöldinn breytist aðeins á milli ára.  

 

 

Mynd 1. Útskrifaðir með sveinspróf í klæðskurði og kjólasaumi á árunum 2007-2015 
(Iðan fræðslusetur, 2016) 

Klæðskurður hefur að mestu lotið í lægra haldi fyrir kjólasaumi. Það sést einnig ef rýnt 

er í tölurnar frá árinu 1992 hér framar í kaflanum, um þá sem hafa fengið 

meistararéttindi. Þegar rýnt er í tölur frá Hagstofunni frá 2014 (mynd 2) um þá sem eru í 

námi bera þær þess glöggt merki að klæðskurður er frekar á undanhaldi fyrir kjólasaumi.  

Þegar tölur úr töflum á mynd 1 frá Iðu fræðslusetri og mynd 2 frá Hagstofunni eru 

bornar saman er ósamræmi á milli þeirra en Iðan fræðslusetur tekur saman tölur yfir öll 

sveinspróf sem tekin eru en Hagstofan er með tölur yfir þá sem eru í námi. Misræmið gæti 

legið í að þessar tvær stofnanir taki mið af mismunandi atriðum við skráningu gagna. 

Einnig er hugsanlegt að nemar komi inn til sveinsprófs án þess að hafa verið skráðir í nám 

inni í skóla síðustu önn.   
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Mynd 2. Fjöldi í námi í klæðskurði og kjólasaumi 2005-2012 (Hagstofan, 2014) 

Heildarfjöldi útskriftarnema árið 2015 er meiri en áður hefur þekkst og má ætla að 

skólasókn hafi aukist í kjölfar efnahagshrunsins á Íslandi haustið 2008. Ekki er útlit fyrir að 

svo stór hópur komi til með að útskrifast á næstunni (Sigrún L. Kvaran, munnleg heimild, 

15. mars 2016. Samkvæmt upplýsingum frá Sigrúnu K. Lyngmo (munnleg heimild 7. apríl 

2016) eru tíu nemendur að fara í sveinspróf í kjólasaumi vorið 2016 en enginn í 

klæðskurði.  

Menntun hefur almennt aukist síðastliðna áratugi og þá sérstaklega háskólamenntun. 

Til marks um það voru um tíu prósent fólks á atvinnumarkaði með háskólapróf árið 1991, 

en árið 2013 var hlutfallið mun hærra eða um helmingur starfandi fólks (Karl Sigurðsson, 

2014).  Þessi aukning sést glöggt þegar tölur Hagstofunnar eru skoðaðar, en frá árinu 2004 

til 2012 fjölgaði útskriftarnemendum háskólanna um þúsund, eða úr um það bil þrettán 

hundruð og fimmtíu árið 2004 í tæp tvö þúsund og fimmhundruð árið 2012. Sambærileg 

fjölgun hefur ekki skilað sér inn í iðngreinar.  
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Mynd 3. Útskrifaðir úr iðnnámi með sveinspróf á árunum 2004-2013 (Hagstofan, 2016) 

Breytt umhverfi á atvinnumarkaði og mikið námsframboð getur verið hluti af þeim 

ástæðum sem ætla má að hafi áhrif á áhuga fólks á iðnnámi. Í greininni „Óákveðni 

nemenda við námsval í framhaldsskóla og skuldbinding þeirra gagnvart námi og skóla“ 

(Kristjana Stella Blöndal og Bjarney Sif Ægisdóttir, 2013) kemur fram að þrátt fyrir að 

margir nemendur tíunda bekkjar sýni áhuga á starfsnámi fari þeir frekar í bóknám. 

Samkvæmt rannsókn sem gerð var á meðal grunnskólanema á lokaári, hafði um 

helmingur þeirra meiri áhuga á starfsnámi en bóknámi, samt sem áður ætluðu einungis 

um tuttugu prósent þeirra sem voru að klára grunnskóla í starfsnám. Þetta kemur einnig 

fram í niðurstöðum rannsókna á hópi nema úr einum árgangi þar sem um fjörutíu prósent 

nema hafði sýnt meiri áhuga á starfsnámi en bóknámi, en rúmum áratug seinna höfðu 

einungis um þriðjungur útskrifaðra nemenda lokið starfsnámi (Jón Torfi Jónsson og 

Kristjana Stella Blöndal, 2002).  

Sama þróun virðist eiga sér stað víða annars staðar á Norðurlöndunum og svo virðist 

sem mikið af þekkingu á gömlu handverki sé að tapast, þekking sem hverfur án þess að 

tekið sé sérstaklega eftir því eða um það rætt. Þetta er eitthvað sem fagaðilar eins og  

klæðskerar verða varir við, það verður sífellt erfiðara að viðhalda stéttinni og 

nemaplássum sem standa til boða hefur farið fækkandi og það eitt og sér ætti að vera 

viðvörunarmerki. Það þarf að huga að þessu ef það eiga að vera áfram til fagaðilar í 

framtíðinni sem setja metnað sinn í gæði og góða fagvinnu (Skrædderlauget, 2016).  
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5 Lokaorð  

Nám í klæðskurði var lengi í föstum skorðum og breyttist lítið þar sem það fór fram 

inn á stofum undir handleiðslu meistara. Það var ekki fyrr en námið færðist inn í skóla að 

einhverjar breytingar áttu sér stað. Með hnattvæðingu og tækniframförum hefur 

markaðurinn kallað á nýjar leiðir þar sem hraði og sérhæfing virðist oft skipta meginmáli. 

Nám í klæðskurði hefur verið skipt í styttri og sérhæfðari einingar og hefur það bæði kosti 

og galla í för með sér. Kostir eru til að mynda þeir að námið tekur styttri tíma og býður 

upp á möguleika nemenda að fá góðan grunn til frekara náms á öðrum vettvangi innan 

fataiðngeirans eða til að fara út á vinnumarkaðinn. Gallar geta verið tengdir því að vinnan 

verði einhæfari og það fæli því væntanlega nemendur frá því að sækja nám, skortur verði 

á skilningi á heildarferli í framleiðslu fatnaðar og meiri hætta er á því að sú fagþekking 

sem hefur verið til staðar í klæðskerastéttinni tapist.  

Tölvukennsla í sniðagerð og öðrum greinum í fataiðngreinum er jákvætt og mikilvægt 

skref í takt við það sem vinnumarkaður í dag fer fram á. Það má samt sem áður ekki 

gleyma að góð fag- og verkþekking skilar mun betri árangri í notkun tækninnar. Til þess að 

verða fær í því að nýta sér tölvutækni í sniðagerð og annarri vinnslu þarf að hafa góðan 

skilning á fræðunum og vinnuferlinu sem liggur að baki.  

Það eru vísbendingar um að með þeirri breytingu sem gerð var árið 2008 á 

fataiðnnámi og þar með talið klæðskurði, hefur dregið úr undirstöðuþekkingu nemenda. 

Fallið var frá því að velja sérhæfingu í klæðskurði eða kjólasaumi eftir tvo ár eins og lagt 

var upp með. Þó að sérhæfing hafi verið færð aftur á síðustu önn er vandasamt að 

þrepaskipta námi með nýjum áherslum en ætla samt að hægt verði að útskrifa klæðskera 

með jafn góða fagþekkingu og var fyrir breytingar án þess að bæta við námstímann. Vert 

er að hlusta á þá sem eru starfandi í fataiðnaði og hafa tekið nema á samning, þeir hafa 

reynslu af því hversu vel undirbúnir nemar koma úr skólum. 

Klæðskurður sem iðngrein á undir högg að sækja á Íslandi þar sem lítið er um 

verkefni. Framleiðsla er að mestu farin úr landi og í fjöldaframleiðslu. Þau verkefni sem 

eru til staðar eru unnin bæði af klæðskerum og kjólasveinum, mörkin á milli faggreinanna 

eru orðin lítil og væri því eðlileg þróun að sameina fögin einkum í ljósi þess hve stutt 

sérhæfing er í hvoru fagi um sig. 
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Viðauki 1: Töflur 

Tafla 1. Breytingar sem gerðar voru á námi í klæðskurði með því að bera saman 

aðalnámskrár frá árinu 2004 og 2008 

Námskeið Námskrá 2004 Námskrá 2008 

Almennar greinar Fjöldi eininga Fjöldi eininga 

Íslenska / ISL 4 4 

Erlend tungumál 

/DAN.ENS 

8 8 

Stærðfræði / STÆ 4 4 

Bókfærsla / BÓK 2 0 

Lífsleikni / LKN 3 2 

Íþróttir  / ÍÞR 7 7 

Samtals  28 25 

Sérgreinar   

Efnisfræði / EFF 2 4 

Fatagerð karla / VKA 32 28 

Fatagerð kvenna /VKV 25 7 

Sniðagerð karla / SNK 18 14 

Sniðagerð kvenna / SKV 15 3 

Fríhendisteikning / FHT 2 0 

Grunnteikning / GRT 3 0 

Prufusaumur / VSP 2 2 

Stærðarbreyting / GRA 6 4 

Tískuteikning / TIT 6 0 

Verksmiðjusaumur VVS 3 0 

Vinnu- og 

verkstæðisfræði / VFF 

1 0 

Samtals 115 62 
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Tafla 2. Fög sem bætt var við 2008 

Nýir áfangar 2008 Fjöldi eininga 

Fagkyning fataiðna / FAG 1 

Fata- og textílsaga / AHS  3 

Fatahönnun, skissuvinna, saumtækni og 

sniðateikning /THL 

6 

Iðnfræði fataiðna / IFF 5 

Iðnteikning fataiðna / ITF 7 

Tækni- og verkmenning fram yfir miðja 19.öld / AHS 

* 

3 

Tölvustudd hönnun fataiðna / TÖF* 7 

Tölvutækni í hönnun og markaðssetningu / TÖG* 2 

Verkstæði fataiðna / VER* 9 

Val 3 

Samtals 46 

Heildar fjöldi eininga sérgreina 108 

*Fög sem hafa verið gerð að valgreinum vegna breytinga  

 


