
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í hár saman 

Sameining tveggja iðngreina, hárgreiðslu og hárskera 

 

Elín Huld Hartmannsdóttir 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til B.Ed.-prófs  

Deild faggreinakennslu 

Kennslufræði verk- og starfsmenntunar 

 

 

 





 

Í hár saman  

Sameining tveggja iðngreina, hárgreiðslu og hárskera  

Elín Huld Hartmannsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til BEd.-prófs í kennslufræði verk- og starfsmenntunar 

Leiðbeinandi: Dr. Guðrún Ragnarsdóttir 

 

 

Deild faggreinakennslu  

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

Maí 2019 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í hár saman, sameining tveggja, iðngreina hárgreiðslu og hárskera 

Ritgerð þessi er 10 eininga lokaverkefni til BEd.-prófs  

í kennslufræði verk og starfsmenntunar við faggreinadeild  

Menntavísindasviði Háskóla Íslands 

© Elín Huld Hartmannsdóttir 2019  

Óheimilt er að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar 



3 

Ágrip 

Hárgreiðsla og hársskurður voru sameinuð í eina iðngrein, hársnyrtiiðn, árið 1993. Markmið 

verkefnisins var að leita svara við hvaða öfl höfðu áhrif á sameiningarferlið. Til að fá innsýn í 

ferlið var notast við frumheimildir frá bæði mennta- og menningarmálaráðuneytinu, Félagi 

hárgreiðslu- og hárskerasveina og að auki var horft til gagna frá fulltrúa 

Hárgreiðslumeistarafélagsins í sameiningarnefnd hársnyrtigreina auk námsvísa Iðnskólans í 

Reykjavík, nú Tækniskólans.  

Ákveðnar hugmyndir voru um að áhrif frá jafnréttisbaráttu seinni hluta tuttugustu 

aldarinnar hafi vegið þungt í ákvörðunartökunni og ýmsir aðrir samfélagsstraumar. Voru þær 

hugmyndir byggðar á því að fögin voru með mjög skýra kynjaskiptingu allt frá fyrri hluta 

tuttugustu aldarinnar. En þegar fór að líða á seinni hlutann og allt fram að sameiningu voru 

þessar kynjaáherslur farnar að vera óskýrar. Niðurstöðurnar leiddu hins vegar í ljós að áhrif 

jafnréttisbaráttunnar virtust óbein. 

Helstu niðurstöðurnar voru þær að krafa frá Félagi hárgreiðslu- og hárskerasveina, 

Hárgreiðslumeistarafélagi Íslands og Meistarafélagi hárskera um úrbætur í skólamálum hafi 

verið það sem ýtti ferlinu af stað. Svar stjórnvalda við þessum kröfum hafi verið að fara í 

sameiningu á þessum tveimur iðngreinum. Voru það því áhrif frá grasrótinni sem höfðu þar 

áhrif en ekki stjórnvaldsbreytingar eins og svo oft vill vera þegar komið er á breytingum eins 

og sameining þessara tveggja greina var. Voru það ekki boð að ofan um breytingar heldur 

öfugt. 
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1 Inngangur 

Við upphaf tuttugustu aldarinnar voru hárgreiðsla og hárskurður kynjaskiptar greinar. 

Hárgreiðslustéttin var kvennastétt og sóttu konur þjónustu á hárgreiðslustofur bæjarins. 

Karlar störfuðu hins vegar sem hárskerar á rakarastofum og þjónustuðu aðeins karlmenn. Það 

var ekki fyrr en í lok tuttugustu aldarinnar að þessi skörpu kynjaskil á milli hárgreiðslu og 

hárskurðar fóru að mást út og fögin sameinuðust undir eina grein, hársnyrtiiðn. Verður 

sameiningin viðfangsefni þessara skrifa. 

Víða var leitað fanga við gerð þessa bakkalárverkefnis. Á Þjóðarbókhlöðunni skoðaði 

höfundur Stjórnartíðindi með það að markmiði að skoða lög og reglugerðir sem tengjast 

lagasetningu um starfsnám frá því að fyrstu lögin voru sett í kringum starfsnámsgreinar 

snemma á nítjándu öldinni. Auk þess skoðaði höfundur lög um þróun og setningu laga um 

jafnan rétt karla og kvenna um miðja síðustu öld og fram til dagsins í dag. Var það gert til að 

leggja mat á það hvort þróun í jafnréttismálum hafi haft áhrif á sameiningu hársnyrtigreinanna. 

Einnig var höfundur í samskiptum við mennta- og menningarmálaráðuneytið um að fá aðgang 

að gögnum sem tengdust sameiningu hárgreiðslu og hárskera í eina iðngrein, hársnyrtiiðn.  

Jafnframt voru fundargerðabækur Félags hárgreiðslu- og hárskerasveina rýndar. Gögnin 

eru varðveitt á Þjóðskjalasafni Íslands. Formaður Meistarafélags hársnyrta lét höfund einnig 

hafa gögn til skoðunar sem fulltrúi Meistarafélagsins í sameiningarnefndinni afhenti 

Hárgreiðslumeistarafélaginu til varðveislu eftir að nefndin lauk störfum. Þá heimsótti 

höfundur Tækniskólann og komst þar í gamla námsvísa sem voru undanfarar að þeim 

námskrám sem liggja til grundvallar framhaldsskólastarfi. Þar sem Iðnskólinn í Reykjavík, nú 

Tækniskólinn, hefur haft ákveðna forystu í þessum efnum og lengst allra skóla séð um að 

kenna hársnyrtigreinar var sú stefna tekin að beina athyglinni eingöngu að Tækniskólanum í 

þessum skrifum þrátt fyrir að grunndeild háriðna sé kennd á nokkrum stöðum á landinu. 

Höfundur lærði sjálfur hárgreiðslu og útskrifaðist 1988 ásamt því að öðlast 

meistararéttindi árið 1996. Að auki sótti höfundur sameiningarnámskeið árið 1999 til að öðlast 

meistararéttindi sameiginlegs fags hársnyrtiiðnar. 

Markmið þessa bakkalársverkefnis er að varpa ljósi á hvaða öfl lágu að baki þeirri 

ákvarðanatöku að sameina hárgreiðslu og hárskera í eina iðngrein hársnyrtiiðnaðar. Verður 

það gert með því að rýna í uppbyggingu tvískipts kerfis starfsnáms og hugtakanotkun tengda 

því. Auk þess verður saga starfsnáms á Íslandi rakin með áherslu á hársnyrtigreinar. Verður 

það gert með því að skoða laga og regluverk tengt starfsnámi auk þess sem rýnt verður í 

námsvísa og námskrár. Sagt verður frá fagfélögum greinanna og verður sameiningarferlið 

rakið. Að lokum verður þróun jafnréttismála rakin og farið yfir það hvort áhrifa þeirra hafi gætti 

við sameiningu hársnyrtigreinanna. 
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2 Tvískipt kerfi starfsnáms uppbygging og hugtakanotkun  

Iðnbyltingin í Evrópu tengdi anga sína til Íslands skömmu fyrir aldamótin nítján hundruð og í 

kjölfar hennar urðu miklar breytingar á atvinnuháttum. Áhrif iðnbyltingarinnar var aukin 

vélvæðing sem leiddi til þess að kröfur jukust um að fá menntað fólk til starfa (Jón Ólafur 

Ísberg, 2004). Fólk flutti úr sveitum landsins í þéttbýliskjarna (Loftur Guttormsson, 2008). 

Miklar breytingar urðu í kjölfarið á bæði atvinnuháttum og búsetu landsmanna. Til að mæta 

auknum kröfum atvinnulífsins fór að koma mynd á starfsnám á Íslandi.  

Þróun starfsnáms á Íslandi á sér stað bæði í skólakerfinu og með vinnustaðanámi. Gestur 

Guðmundsson (1993) talar um að þetta tvískipta kerfi starfsnáms eigi rætur sínar að rekja allt 

aftur til miðalda þegar gildakerfið var við lýði. Margar lífseigar hefðir gildakerfisins hafi flust 

hingað til lands með iðnaðarmönnum og nefnir Gestur í því sambandi sterka stöðu 

iðnmeistara. 

Á Íslandi falla um 60 iðngreinar undir löggiltar og lögverndaðar iðngreinar (Stjórnarráð 

Íslands, e.d.). Sveinsprófsréttindi eru fyrstu réttindin sem iðnaðarmaður tekur. En til þess að 

öðlast sveinsprófsréttindi þarf að fara í gegnum tvískipt kerfi starfsmenntunar. Gengur það út 

á að bæði þarf að fara í gegnum formlegt nám í skóla og samningsbundið vinnustaðanám (Iðan 

fræðslusetur, e.d. -a). Eftir sveinspróf í löggiltri iðngrein gefur ráðherra út sveinsbréf til 

iðnaðarmanna (Stjórnarráð Íslands, e.d.). Meistarabréf er svo fullnaðarréttindi löggiltra 

iðngreina. Til að fá þau þarf að ljúka sveinsprófi og vinna eftir það undir stjórn meistara í iðn 

sinni í eitt ár ásamt því að ljúka meistaraprófi frá meistaraskóla (lög nr. 133/1999 um breytingu 

á iðnaðarlögum, nr. 42 18 maí 1978, með síðari breytingum). Sýslumaður gefur út 

meistarabréf að þessum skilyrðum uppfylltum (Sýslumenn, e.d.-a). Enginn má reka iðnað í 

atvinnuskyni á Íslandi nema hafa til þess tilskilin leyfi og gegnir meistarabréf þar lykilhlutverki 

(iðnaðarlög nr. 42/1978). Iðngreinar skulu ávalt vera reknar undir forstöðu meistara sem ber 

ábyrgð á að vinnan sé vel og rétt af hendi leyst. Meistarabréf veitir aðeins rétt til að starfa í 

þeirri iðn er meistarabréfið segir til um (sýslumenn, e.d.-b). Eftir sveinspróf er tvískipta kerfi 

starfsnáms enn við lýði því til að fá meistararéttindi er ekki nóg að fara bara í skóla heldur þarf 

einnig að vinna undir stjórn meistara í eitt ár (lög nr. 133/1999 um breytingu á iðnaðarlögum, 

nr. 42 18. maí 1978, með síðari breytingum). 

Elsa Eiríksdóttir (2017) tekur undir það að starfsnám sé tvískipt kerfi starfsmenntunar (e. 

dualsystem of vocational education), þ.e. námið fer bæði fram í skóla og með vinnustaðanámi. 

Er þetta eins í öðrum Evrópuríkjum. Í seinni tíma útskýringum starfsmenntunar (e. vacitonal 

education and training) er skýringin víðari en áður var. Skilgreiningin sem Elsa leggur upp með 

er að starfsnám sé „menntun og þjálfun sem miðar að því að veita fólki þá þekkingu, leikni og 

hæfni sem þarf fyrir tilteknar starfsgreinar eða atvinnulífið almennt“ (bls.44). Með þessari 
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skilgreiningu er verið að sýna styrk beggja kerfa í námi nemandans, þ.e. bæði skóla og 

atvinnulífs. Elsa (2017) bendir á að þetta tvískipta kerfi skóla og vinnustaðar bæti hvort annað 

upp á hvorum vettvangi fyrir sig og nemendur öðlist ólík námstækifæri, reynslu og læra 

mismunandi hluti á hvorum vettvangi.  

Til að öðlast full réttindi sem hársnyrtir eða önnur iðnréttindi þurfa nemendur að fara í 

gegnum þetta tvískipta kerfi starfsmenntunar. Það gera þeir með formlegu námi í skóla auk 

vinnustaðanáms (Iðan fræðslusetur, e.d. -a).  

2.1 Togstreita í námi á framhaldsskólastigi 

Lengi hefur borið á togstreitu á milli iðn- eða starfsnáms og annars náms á framhaldsskólastigi. 

Á tímum örrar tækniþróunar og breytinga er þörf á aukinni sérhæfingu og er góð menntun 

besta leiðin til að takast á við þessar breytingar (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014). 

Páll Skúlason (1992) veltir fyrir sér menningu og iðnaði í skrifum sínum. Hann telur menningu 

vera ofna úr þremur þáttum þ.e. bókmenningu, verkmenningu og siðmenningu. Páll bendir á 

að siðmenning snúist um dyggðir og farsælt líf auk lasta sem þarf að forðast. Verkmenning 

snúist aftur á móti um framleiðslu á þeim gæðum og gögnum sem farsælt líf þarf á að halda. 

Hann segir einnig að að iðnaðurinn byggi á verkmenningu. Auk þess sé forsenda iðnþróunar 

sú að mannskapurinn sem starfar við iðnaðinn kunni skil á eiginleikum vísinda og fræða og 

styðjist þar við bókmenninguna. Iðn- og verkmenntaskólarnir í landinu sjá um þessa fræðslu 

auk þess sem nemendur fara í vinnustaðanám. Páll bendir ennfremur á að bókmenningin hafi 

óæskilegan forgang fram yfir bæði verk- og siðmenninguna og segir að í gegnum tíðina hafi 

íslenskt skólakerfi hyglað bókmenningunni þar sem skólakerfið hafi í langan tíma verið byggt 

upp í kringum bókmenningu eins og gamli Latínuskólinn sýnir glögglega.  

Jón Torfi Jónsson (1992) vitnar í skrif Jóns Sigurðssonar forseta og hugmyndir hans um 

menntamál þegar hann fjallar um uppbyggingu bóknáms- og verknámsskóla. Jón Torfi sýnir 

fram á að þessar tvær skólagerðir hafi verið aðskildar í upphafi. Hann segir jafnframt að Jóni 

forseta hafi verið það kappsmál að efla starfsmenntun í landinu án þess að stofna sérstaka 

starfsmenntaskóla. Hugmyndir hans snerust um að sameina starfsmenntaskóla 

Latínuskólanum og einnig að sameina námsbrautir. Um þessar hugmyndir náðist ekki 

samkomulag fyrr en með uppbyggingu fjölbrautaskólakerfisins á áttunda áratug síðustu aldar. 

Páll (1992) talar um að iðn- og verkmenntaskólar hafi ekki notið sömu virðingar og gömlu 

menntaskólarnir gerðu. Í sama streng taka Elsa Eiríksdóttir, Guðrún Ragnarsdóttir og Jón Torfi 

Jónsson (2018) í nýlegri rannsókn um kerfisvillur og þversagnir í framhaldsskólakerfinu. Þau 

benda á að staða þessara námssviða sé ólík þegar horft sé til laga, aðalnámskrár, 

inntökuskilyrða í framhaldsskóla, afstöðu foreldra og kennara svo fátt eitt sé nefnt. Þessi 
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togstreita milli bók- og verknáms er ekkert ný af nálinni og á því miður að öllum líkindum eftir 

að lifa eitthvað áfram. 

2.2 Hugtök tengd starfsnámi 

Mikilvægt er að hafa skýran ramma um hvað er verið að ræða um þegar hugtök eru notuð til 

að lesendur átti sig á hvað er átt við með notkun þeirra.  Gestur Guðmundsson (1989) hefur 

útskýrt hugtakið verkmenntun sem „skipulagt nám sem veitir undirbúning (og réttindi) til 

verklegra starfa“ (bls. 118). Seinna tekur Gestur (1993) svo nokkur hugtök tengd verkmenntun 

og útskýrir þau á eftirfarandi hátt í skrifum sínum um þróun starfsmenntunar á Íslandi: 

Iðnfræðsla er fræðsla sem opinberir aðilar veita í löggiltum iðngreinum. 

Iðnmenntun er heiti yfir allt nám í löggiltum opinberum iðngreinum, þar með. 

talið nám á samningi/verkþjálfun í atvinnufyrirtækjum. 

Verkmenntun er samheiti yfir allt það nám þar sem verklegur þáttur er afgerandi. 

og vísar þar með einnig til hins almenna þáttar námsins. 

Verknám merkir hinn verklega þátt námsins. 

Starfsnám er nám sem miðar allt að undirbúningi fyrir tiltekin störf á. 

vinnumarkaði, hvort sem það veitir formleg réttindi eða ekki og hvort sem það er 

verklegt eða bóklegt ( bls. 9). 

Gestur (1993) talar um verknám sem verklega þátt námsins og starfsnám sem undirbúning 

fyrir formleg réttindi hvort heldur það er verklegt eða bóklegt. Í aðalnámskrá 

framhaldskólanna (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) er hugtakið starfsnám notað 

og er það útskýrt með eftirfarandi hætti:  

Starfsnám fer yfirleitt bæði fram í skóla og á vinnustað. Stór þáttur námsins felur 

í sér að nemendur þjálfist í að beita mismunandi aðferðum og verklagi. Þjálfunin 

fer annars vegar fram í verklegu sérnámi skóla undir leiðsögn kennara og hins 

vegar í vinnustaðanámi eða starfsþjálfun á vinnustað (bls. 40).  

Aðalnámskrá framhaldsskóla fyrir hársnyrtiiðn (menntamálaráðuneytið, 2005) útskýrir að 

„nám í hársnyrtiiðn er samningsbundið iðnnám“ (bls. 3). Þegar kemur að þeim hluta námsins 

sem fer fram á vinnustað er talað um vinnustaðanám. Einnig er talað um vinnustaðanám í 

núgildandi aðalnámskrá eins og sést í skýringum hér að framan (mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Aðalnámskráin notast við hugtakið starfsnám (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011). Jón Torfi Jónsson (2004) talar um starfsmenntun og lýsir hugtakinu sem menntun til 

starfa og á hann þar við störf sem fara fram hvort heldur sem er innan eða utan skólakerfis á 



11 

hvaða skólastigi sem er. Jón Torfi vísar í ensku orðin „vocational education“ (bls. 14) en það er 

einkum notað í tengslum við framhaldsskóla. Samkvæmt orðabókinni er enska orðið 

„vocational-„ þýtt „atvinnu-, starfs-, iðn-, fag-„ (Snara.is, e.d.). Jón Torfi segir einnig að enska 

hugtakið  „professional education“ (bls. 14) vísi svo til fagmenntunar á háskólastigi. Mikilvægt 

er að gera greinarmun á þessum mismunandi skólastigum því það er ekki bara í iðnnámi sem 

fer fram starfsþjálfun á vinnustað. 

Í þessum hrærigraut orða og orðaskýringa er gott að koma sér niður á hugtök til að nota. 

Hér eftir í þessum skrifum notast höfundur við orðið „starfsnám“ þegar verið er að fjalla jafnt 

um námið sem fer fram innan veggja skólans og þess náms sem fer fram inni á vinnustað.  

Hefur orðið sömu merkingu og „iðnmenntunar skýringar“ Gests hér að framan. Er það gert 

vegna þess að  hugtakið iðnmenntun er þyngra í vöfum. Hugtakið starfsnám er auk þess notað 

í aðalnámskrá framhaldsskólanna. Aftur á móti þegar verið er að fjalla um nám sem fer fram á 

vinnustað er notast við hugtakið „vinnustaðanám“eins og gert er í aðalnámskrá 

framhaldsskóla og í námskrá hársnyrtiiðnar (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011;  

menntamálaráðuneytið, 2005). Saga starfsnáms og þróun þess frá fyrstu laga og reglugerða 

setningu í kringum aldamótin 1900 verður viðfangsefni næsta kafla. 
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3 Saga starfsnáms og þróun þess 

Til að mæta kröfum atvinnulífsins í kjölfar Iðnbyltingarinnar fór að koma mynd á fyrstu 

iðnfræðsluna hér á landi. Harðar kröfur voru uppi um að byggja upp skólahald í kringum 

iðnnámið. Iðnaðarmannafélag Reykjavíkur var stofnað árið 1867 og stofnaði félagið til 

skólahalds árið 1873. Kennslan fór fram á sunnudögum, nemendum að kostnaðarlausu. 

Iðnskólinn í Reykjavík tók síðan til starfa árið 1904 (Tækniskólinn, e.d.; Jón Ólafur Ísberg, 2004). 

Landsbyggðin fylgdi í kjölfarið og árið 1905 var að frumkvæði Iðnaðarmannafélags Akureyrar 

stofnsettur iðnskóli á Akureyri (Bernharð Haraldsson, 2002). Eins og sýnt hefur verið fram á er 

stofnun iðnskólanna tilkomin vegna iðnaðarmannafélaganna bæði í Reykjavík og á Akureyri. 

Kemur þarna fram sterk staða iðnmeistara sem Gestur Guðmundsson (1993) talaði um hér að 

framan (kafli 2). Frumkvæðið var þeirra að stofna iðnskólana auk þess að annast rekstur þeirra 

án þess að ríkið kæmi að rekstri skólana. 

3.1 Þróun starfsnáms á Íslandi 

Fyrstu lögin um iðnnám og þar með rammi um iðnnámið voru sett árið 1893 (lög um 

iðnaðarnám nr. 15/1893). Ákvæði var í lögunum um námstíma, réttindi og skyldur bæði 

meistara og nemenda. Lögunum var fylgt eftir með reglugerð árið 1903 (reglugjörð um próf 

iðnaðarnemanda og umsjón með því nr. 128/1903) sem tók helst til prófa iðnnemenda og 

umsjón með þeim. Er þarna átt við sveinspróf því að í reglugerðinni er talað um sveinsefnin 

(reglugjörð um próf iðnaðarnemanda og umsjón með því nr. 128/1903). Á þessum tíma var 

mikil gróska í skólamálum á Íslandi. Árið 1879 voru samþykkt lög um uppfræðslu barna í skrift 

og reikningi og árið 1907 voru fyrstu fræðslulögin sett á Íslandi en þau mörkuðu upphafið að 

almennri skólafræðslu (Ingólfur Á. Jóhannesson, 1984). Ekki voru margir með iðnmenntun í 

landinu í byrjun aldarinnar. Einungis tvær stéttir iðnaðarmanna komu fram í manntali en það 

voru smiðir og bókbindarar (Jón Ólafur Ísberg, 2004).  

Árið 1927 voru sett ný lög um iðnnám (lög um iðnaðarnám nr. 11/1927) fjölluðu þau 

aðallega um námssamninga og skyldur meistara og nema. Var þeim svo fylgt eftir með 

reglugerð árið 1928 (reglugerð um iðnaðarnám nr. 87/1928). Í þessari reglugerð kom fram skýr 

rammi um hvert fag fyrir sig sem ekki hafði áður komið fram í fyrri lögum og reglugerðum. 

Námstími hverrar greinar var afmarkaður og var hann ýmist þrjú, fjögur eða fjögur og hálft  ár 

eftir greinum. Að námstíma loknum gekkst nemandinn undir sveinspróf og var það bæði 

munnlegt og verklegt (reglugerð um iðnaðarnám nr. 87/1928). Var verið að styrkja 

sveinsprófin frá því sem áður var. Í reglugerðinni var að finna lýsingar á hverju fagi fyrir sig og 

farið var yfir til leiðbeiningar hvaða verkefni skulu hæf til prófs (reglugerð um iðnaðarnám nr.  

87/1928). 
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Með lagabreytingu árið 1927 (lög um breytingar á lögum nr. 18/1927 um iðju og iðnað nr. 

85/1933) voru gerðar þær breytingar um að Iðnráð skyldi vera í hverju sveitafélagi. 

Lögreglustjórum sem fram að því höfðu umsjón með námssamningum var skylt að leita 

umsagna hjá iðnráði þegar kom að námssamningum nema (lög um breytingar á lögum nr. 

18/1927 um iðju og iðnað nr. 85/1933). Iðnráð hefur þarna átt að koma með faglegt álit í 

umsjón námssamninga. 

Fyrsta Iðnþingið var sett 18. júní 1932 og voru þar fulltrúar af öllu landinu, bæði fulltrúar 

frá iðnfræðsluráði hvers kaupstaðar og frá iðnaðarmannafélögunum. Ýmis hagsmunamál voru 

rædd á þinginu og þar á meðal skólamál. Var sú krafa borin fram að ríkið greiddi um 2/5 af 

byggingar og rekstarkostnaði iðnskóla (Tímarit iðnaðarmanna, 1932). Sérstaða 

iðnaðarmannafélaganna var sterk á þessum tímapunkti og félagið hafði miklar skoðanir á 

skólamálum. Í kjölfarið var þess krafist að ríkið kæmi inn í rekstur skólanna þó aðeins að hluta 

til (Tímarit iðnaðarmanna, 1932). Fram að þessum tíma voru skólamál og allt sem viðkom 

iðnfræðslu í höndum iðnaðarfélaganna. Iðnþingið var þarna vettvangur 

iðnaðarmannafélaganna til þess að koma saman og bera saman bækur sínar. Þar gátu félögin 

sameinast í kröfum sínum um úrbætur eins og í þessu tilfelli þar sem óskað var eftir aðkomu 

ríkisins að rekstri og uppbyggingu iðnskóla. 

3.2 Fyrstu lög um iðnskóla og aðkoma ríkisins að rekstri þeirra 

Á árum síðari heimsstyrjaldar margfaldaðist fjöldi iðnnema. Skólaárið 1942–43 voru nemendur 

Iðnskólans í Reykjavík orðnir 571 í 43 iðngreinum og hafði þeim fjölgað um 200 frá árinu áður 

(Tækniskólinn, e.d.). Fyrstu lögin um iðnskóla voru sett árið 1955 (lög um iðnskóla 45/1955). 

Sama ár hófst kennsla  í nýjum húsakynnum Iðnskólans á Skólavörðuholti (Tækniskólinn, e.d.). 

Þór Sandholt (1979) bendir á að iðnskólalögin árið 1955 hafi markað tímamót. Í hálfrar aldar 

sögu iðnnáms höfðu iðnskólar mætt litlum skilningi meðal ráðamanna þjóðarinnar. Þó svo að 

ríkið hefði sett lög og reglugerðir um hverja iðngrein fyrir sig var framkvæmdin enn í höndum 

iðnaðarmannafélaganna. Kannski er þarna rót vandans sem farið var yfir í upphafi (kafli 2) 

þegar sýnt er fram á að bóknám hafi í gegnum tíðina haft sterkari stöðu en starfsnám. Iðnnám 

var rekið af iðnaðarmannafélögunum en ekki ríkinu eins og hefðbundnir bóknámsskólar.  

Þó svo að iðnám hafi verið komið á hendur ríkisins á þessum tímapunkti voru enn hnökrar 

í iðnfræðslunni. Árið 1958 segir forseti Landsambands iðnaðarmanna í þingsetningarræðu 

sinni að Iðnskólinn í Reykjavík sé fyrst og fremst byggður upp sem vandaður bóknámsskóli og 

skólinn sé ekki sniðinn fyrir vinnustofur (Björgvin Frederiksen, 1958). Eftir lagasetninguna árið 

1955 var ljóst að frekri úrræða var þörf og árið 1961 var skipuð nefnd til að endurskoða 

löggjöfina. Það var ekki fyrr en haustið 1964 að nefndin kom með tillögur að úrbótum. Fólu 

þær einna helst í sér að auka þyrfti starfsnám við Iðnskólann og að bóklegt nám væri í höndum 
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gagnfræðaskólans. Faglegt bóknám þyrfti aftur á móti að aukast og koma þyrfti á 

verksstæðiskennslu við skólana sjálfa. Allar helstu tillögur nefndarinnar urðu að veruleika með 

lagasetningunni árið 1966 (Jón Ólafur Ísberg, 2004). Árið 1966 kom það svo fram í lögunum að 

kennslan í Iðnskólanum skyldi bæði vera verkleg og bókleg og með áherslu á undirstöðuatriði 

iðnaðarstarfs (lög um iðnfræðslu nr.68/1966). Með iðnfræðslulögunum er stigið stórt skerf 

þar sem kveðið er á um að iðnfræðsluskólar skulu vera dagskólar en megi þó hafa kennslu á 

kvöldin ef ekki er hjá því komist. Starfsnámskennslan efldist og farið var að bjóða upp á 

starfsnám í fleiri greinum. Auk þess var kveðið á um að veita skyldi fræðslu í hverju kjördæmi 

fyrir sig (lög um iðnfræðslu nr.68/1966). Er þar stigið stórt skref til að koma á móts við 

landsbyggðina. Nemendum á landsbyggðinni var þarna gert auðveldara með að sækja sér nám 

en áður hafði verið. 

Á sjöunda áratugnum voru miklar umræður um iðnnám og reyndar skólakerfið allt. 

Iðnnemar vildu fækka iðnskólunum og bæta þannig námið. Það var gerð krafa um að samræma 

kennslu gagnfræðaskóla og iðnskóla (Jón Ólafur Ísberg, 2004). Togstreita var á milli þeirra sem 

vildu fjölga skólum á landsbyggðinni til að auðvelda aðgengi fólks þar að iðnnámi og þeirra 

sem vildu efla þá skóla sem fyrir voru. Það lítur út fyrir að þarna hafi verið eins og svo oft vill 

verða um takmarkað fjármagn að ræða og þar af leiðandi myndast togstreita milli þeirra sem 

vildu úrbætur í þeim skólum sem fyrir voru og þeirra sem vildu fjölga þeim. 

Árið 1988 var sett heildstæð löggjöf um framhaldsskóla (lög um framhaldsskóla nr. 

57/1988). Féllu þá iðnskólalögin frá 1966 úr gildi. Við það fór öll löggjöf um iðnnám inn í lög 

um framhaldsskóla. Þar segir „fræðsla skal veitt í löggiltum iðngreinum og öðrum iðnaði 

samkvæmt nánari ákvæðum í námskrá“ (bls. 153). Er þetta í fyrsta skiptið sem námskrá um 

iðnfræðslu kemur fram. Allt til 1988 höfð reglugerðir er varða iðnám þjónað sama hlutverki. 

Þetta má fyrst sjá í reglugerð um iðnaðarnám frá 1928 þar sem talin eru upp þau markmið sem 

nemandinn á að standa klár á að námi loknu (reglugerð um iðnaðarnám nr. 87/1928). Í 

millitíðinni eða árið 1982 hafði Iðnskólinn í Reykjavík tekið upp áfangakerfi og gaf skólinn út 

sinn fyrsta námsvísi (Iðnskólinn í Reykjavík, 1982). Samhliða því var allt almennt bóknám 

skólans samræmt því sem kennt var í öðrum framhaldsskólum.  

Framhaldskólalögin frá 1988 giltu í átta ár eða til ársins 1996 en þá voru sett ný lög um 

framhaldsskóla (lög um framhaldsskóla nr. 80/1996). Í lögunum frá 1988 var heimild fyrir því 

að nemandi gengist undir verklegt próf í iðngrein án nokkurrar skólagöngu af ákveðnum 

skilyrðum uppfylltum. Skilyrðin voru umsögn frá iðnfræðsluráði og viðkomandi 

iðnaðarmannafélagi auk vottorðs frá meistara um að viðkomandi hafi unnið við iðnina í 10 ár. 

Ef viðkomandi stóðst prófið öðlaðist hann sveinsbréf en ekki rétt til inngöngu í meistaraskóla 

(lög um framhaldsskóla nr. 57/1988). Með lögunum árið 1996 var þetta ákvæði svo fellt úr 

gildi (lög um framhaldsskóla nr. 80/1996).  Þarna hefur verið glufa til að koma til móts við fólk 
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sem hefur starfað lengi í sömu iðn án nokkurrar skólagöngu og veita því réttindi til að gangast 

undir sveinspróf. 

Nú er þessum hóp mætt með því að bjóða upp á raunfærnimat. Með raunfærnimati gefst 

fólki tækifæri til að láta meta þekkingu sína og færni sem það hefur öðlast á vinnumarkaði. 

Matið getur stytt nám viðkomandi og verið hvati til að ljúka námi í þeirri iðngrein sem 

viðkomandi hefur unnið við (Iðan fræðslusetur, e.d. -b). Draga má þá áætlun að það sé þörf á 

einhverjum úrræðum til að koma til móts við ákveðinn hóp fólks sem hefur öðlast færni í sínu 

fagi með starfsreynslu einni saman. Með raunfærnimatinu gefst nemandanum tækifæri til að 

fá styttingu á námi sínu. Ekki er farið beint í sveinspróf að ákveðnum skilyrðum uppfylltum eins 

og var fram að lagasetningunni árið 1996 (lög um framhaldsskóla nr. 80/1996).  

Saga hársnyrtiiðnarinnar verður viðfangsefni næsta kafla. Hvernig fyrstu 

hárgreiðslukonurnar og hárskerarnir opnuðu stofur við frumstæðar aðstæður og í framhaldi 

að því hvernig stéttin óx og dafnaði þegar líða fór á tuttugustu öldina.  
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4  Saga hársnyrtiiðnarinnar og aðdragandi þess að fögin voru sameinuð  

Framan af öldinni var kynjaskiptingin í hársnyrtiiðn næstum því alger bæði á meðal fagfólks og 

hjá viðskiptavinum. Hárgreiðsla og hárskurður voru tvær iðngreinar sem sameinaðar voru í eitt 

fag hársnyrtiiðnar með reglugerðarbreytingu árið 1993 (reglugerð nr. 240/1993 um breytingu 

á reglugerð nr. 102/1990 um löggiltar iðngreinar, námssamninga, sveinspróf og 

meistararéttindi og reglugerð nr. 581/1994). Allt frá upphafi þessara tveggja greina, 

hárgreiðslu og hárskurðar og fram að samrunanum hefur þjónusta þeirra verið mjög 

kynjaskipt. Línur þeirra fóru þó eitthvað að óskýrast fyrir umrædda lagasetningu. 

4.1 Fyrstu hárgreiðslu- og rakarastofurnar 

Ekki er að finna nein gögn um að hárgreiðslu eða rakarastofur hafi verið á Íslandi fyrr en í 

upphafi síðustu aldar. Ísafold birti þó tvær auglýsingar árið 1901. Gera má ráð fyrir að hér sé 

um að ræða fyrstu rakarastofurnar á Íslandi. Fyrri auglýsingin birtist 19. maí 1901 en þar 

auglýsir Árni Nikulásson rakstur og klippingar (mynd 1). 

 

Mynd 1: Auglýsing í Ísafold 19. maí 1901. 

Síðari auglýsingin birtist svo 22. maí 1901 og er frá V. Balschmidt. Auglýsingin er á dönsku 

og í henni auglýsir Balschmidt að hann sé fyrsta flokks rakari og eru herraklippingar hans 

sérgrein auk þess snyrti hann skegg og þvoi hár (mynd 2). 

 

Mynd 2: Auglýsing í Ísafold 22. maí 1901. 

Þessar auglýsingar birtast með þriggja daga millibili. Annarsvegar var þarna 

heimamaðurinn að auglýsa klippingar með aðstöðuna heima hjá sér og hins vegar Dani sem 

bauð upp á fyrsta flokks þjónustu á öllum sviðum herrasnyrtinga þess tíma. Hárskerar gengu 

á þessum tíma einnig undir starfsheitinu rakarar. Rakari er hugtak sem skilgreint hefur verið 
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með eftirfarandi hætti í íslensku nútímamálsorðabókinni (e.d.): „Iðnaðarmaður sem fæst við 

að klippa hár og raka skegg, hárskeri.“ Eins og segir í útskýringunum var verksvið rakara að 

raka skegg og liggur það því beint við að segja að viðskiptavinir hárskera hafi aðallega verið 

karlmenn. 

Til eru gögn sem gefa til kynna að hárgreiðslukonur hafi líka starfað sem fagmenn á sviðinu 

á tuttugustu öldinni eins og rakarar. Þetta kemur fram í grein í Morgunblaðinu árið 1938 sem 

fjallar um það að frú Kristólína Guðmundsdóttir Kragh hafi starfað sem hárgreiðslukona í 

aldarfjórðung á Íslandi. Kristólína lauk hárgreiðslu námi sínu árið 1912 fyrst íslenskra kvenna 

(Berglind Rós Magnúsdóttir, Guðrún Margrét Guðmundsdóttir, Jóna Pálsdóttir, Kristín 

Ástgeirsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2010). Iðn sína lærði hún í Kaupmannahöfn undir stjórn 

fröken Molander. Nám Kristólínu fór eingöngu fram á formi starfsnáms (Björg Einarsdóttir, 

1984). Það var svo árið 1913 að Kristólína opnaði eigin hárgreiðslustofu á Klapparstíg og var 

það fyrsta hárgreiðslustofan á Íslandi (Björg Einarsdóttir, 1984). Aðstæður voru frumstæðar á 

þessum tíma. Til að mynda þurfti að hita vatn á olíuvél til að þvo hár og voru handklæði 

eingöngu notuð til að þurrka hár. Kristólína benti á í viðtali við Morgunblaðið (1938) að það 

hafi þótt „pjatt“ (bls. 4) þegar konur sóttu sér þjónustu á hárgreiðslustofur. Meira var hugsað 

um að konur væru með sítt og mikið hár en það hversu oft það var þvegið. 

Sveinbjörn Jónsson (1973) segir í minningarorðum sínum um Kristólínu að hún hafi verið 

brautryðjandi faglegrar hárgreiðslu á Íslandi. Hún var aðalstofnandi Félags hárgreiðslukvenna 

í Reykjavík 1931 og var fulltrúi félagsins í iðnráði auk þess sem hún átti sæti á Iðnþingi frá 

upphafi þess (Björg Einarsdóttir, 1984). Eins og fram hefur komið (kafli 3.1) þá var það á fyrsta 

Iðnþingi árið 1932 sem farið var fram á að ríkið kæmi að uppbyggingu og rekstri Iðnskólans 

(Tímarit iðnaðarmanna, 1932). Draga má þá ályktun að Kristólína hafi þarna verið í 

framvarðarsveit þeirra sem vildu fá frekari úrbætur í menntamálum. Þegar Kristólína lét af 

rekstri og hætti störfum árið 1946 höfðu þrjátíu og fimm nemendur lært hjá henni (Björg 

Einarsdóttir, 1984). 

4.2 Uppbygging hárgreiðslu- og hárskeranámsins 

Hárgreiðsla og hárskurður koma fyrst fram í reglugerð árið 1928 (reglugerð um iðnaðarnám 

nr. 87/1928). Þar kemur fram að nám í hárskera- og rakaraiðn sé fjögur ár en þrjú ár hjá 

hárgreiðslukonum (reglugerð um iðnaðarnám nr. 87/1928). Má greinilega sjá kynjaáherslu 

þarna þar sem talað er um hárgreiðslukonur í reglugerðinni. Í henni er farið yfir lýsingar á 

hverju fagi fyrir sig og segir þar að hárgreiðslukonur eigi að geta „liðað hár, setja upp hár og 

vinna úr rothári, þvo hár, þurrka og nudda, bæði með höndum og rafmagni“ (bls. 361). En 

nemandi í hárskeranámi á að standa klár á eftirfarandi: 

http://islenskordabok.arnastofnun.is/islob
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Klipping: að klippa skift og uppistandandi hár með skærum og vjel, og að klippa 

skegg eftir því sem tískan segir. 

Greiðsla: að liða og greiða hár og skegg. 

Höfuðböð: að þvo hár og þurrka, að nudda hársvörð með höndum og rafmagni. 

Rakstur: að draga á og brýna hníf, bera sápu á og raka mann. Skal einkum aðgætt 

hvernig nemandinn beitir hnífnum og hvernig hann stendur að verkinu (bls. 362). 

Þessar lýsingar á markmiðum eru ekki þær sömu og þær eru nú enda um 90 ár frá setningu 

þeirra. Hvað rothár er skal ósagt látið auk þess sem höfuðnudd með rafmagni hljómar ekki vel. 

Árið 1938 kom ný reglugerð um iðnnám (reglugerð um iðnaðarnám nr. 100/1938). Eins og í 

reglugerðinni frá 1928, þá voru gerðar meiri kröfur til hárskera en hárgreiðslukvenna en inntak 

námsins breyttist þó lítið. Með nýrri reglugerð höfðu þó verið gerðar breytingar á námi 

hárgreiðslukvenna. Nemandinn átti að vera fær um að „liða hár með járnum, setja upp hár, 

leggja hár og klippa, snyrta andlit og snyrta hendur“ (bls. 58) en það voru nokkrar breytingar 

frá reglugerð um iðnaðarnám nr. 87 árið 1928 eins og áður var. Hárgreiðslukonur eru þarna 

farnar að klippa en hár ekki bara að greiða auk þess sem þær snyrta bæði hendur og andlit. 

Gera má ráð fyrir að breyttir tískustraumar hafi haft þarna áhrif. Drengjakollur varð 

tískuklipping kvenna og hárfléttur (mynd 3) sem lengst af höfðu verið einkenni íslenskra 

alþýðukvenna lutu í lægra haldi fyrir drengjalegu (mynd 4) útliti kvenna millistríðsáranna (Bára 

Baldursdóttir og Þorgerður H. Þorvaldsdóttir, 2018).  

         

Mynd 3: Kona í íslenskum búningi með fléttur (Aðfangabók Þjóðminjasafns, 2004). 
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Mynd 4: Konur með stutt hár á hárgreiðslustofu í byrjun aldarinnar (Magnús Ólafsson, 
1931). 

Tíska síðari heimsstyrjaldar tók síðan við og konur fóru að snyrta sig meira (Ásdís 

Jóelsdóttir, 2005). Ætla má að þessi þróun hafi svo aftur haft áhrif á skipulagningu námsins og 

verksvið hárgreiðslu kvenna. Greiðslur höfðu til þessa verið aðalverksvið þeirra og þær fengust 

ekki mikið við að klippa hár fram að því. 

Fyrsti fagskólinn í hárgreiðslu tók til starfa árið 1964. Var það að frumkvæði Meistarafélags 

hárgreiðslukvenna að skólinn var stofnaður og var fyrirmynd að stofnun skólans sótt til 

Danmerkur. Hárskerar fylgdu í kjölfarið með skóla árið 1967. Mikil eftirspurn var eftir því að 

komast á samning í báðum greinunum og var í fjölda ár nær ógjörningur að komast á samning. 

Ástæður þess voru raktar til ónógs kennslupláss í skólanum (Bára Baldursdóttir og Þorgerður 

H. Þorvaldsdóttir, 2018). Þetta var eins og í upphafi tuttugustu aldarinnar þegar iðnmeistarar 

áttu frumkvæði að stofnun iðnskóla en þarna voru það hárgreiðslu- og hárskerameistarar sem 

áttu frumkvæði að því að fagskóli fyrir hársnyrtigreinarnar var komið á laggirnar. 

Breytingar voru gerðar á náminu árið 1975. Eftir þær breytingar var hárgreiðslu- og 

hárskeranemum kennt saman fyrsta tvær annirnar en völdu síðan á milli greinanna tveggja á 

lokaönninni. Einnig var tekin upp ósamningsbundin kennsla í hársnyrtideild til að mæta þeim 

nemendum sem ekki fengu samning (Bára Baldursdóttir og Þorgerður H. Þorvaldsdóttir, 2018). 

Var þessi tilhögun á náminu svona allt fram að sameiningu greinanna (Iðnskólinn í Reykjavík, 

1985; Iðnskólinn í Reykjavík, 1987; Iðnskólinn í Reykjavík, 1989; Iðnskólinn í Reykjavík, 1993). 

Aðsókn í skólann var langt umfram það sem aðstaðan leifði á þessum tíma og komust færri að 

en vildu (Bára Baldursdóttir og Þorgerður H. Þorvaldsdóttir, 2018).  Draga má þá ályktun að 

þarna hafi verið um einhverskonar hagræðingu fyrir skólann að ræða. Aðstöðuleysi var í 

skólanum og mikil aðsókn í námið á þessum tíma hafi verið það sem gerði útslagið með að 

farið var í að kenna fögin saman.  

Iðnskólinn í Reykjavík gaf út sinn fyrsta námsvísi árið 1982 auk þess sem nýtt áfangakerfi 

var tekið í notkun (Iðnskólinn í Reykjavík, 1982). Tafla 1 sýnir hvernig einingafjöldi skiptist milli 
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almenns bóknáms, verklegs bóknáms og verklegs náms í hársnyrtideild fyrir og eftir 

sameiningu. 

Tafla 1: Samanburður á einingafjölda í námsvísum hársnyrtibrautar Iðnskólans frá 1982 til 
1997 og aðalnámskrár frá 1999 eftir námsgreinaflokkum 

Tímabil Bóklegt 
nám 

Bóklegar 
faggreinar 

Verklegar 
faggreinar 

Íþróttir Samtals 
einingar 

Námstími 
í önnum 

1982–1984 18 
(26%) 

11 (16%) 24+15 
(57%) 

1 (1%) 69 2 -3 

1985–1988 25 
(35%) 

8 (12%) 35 (49%) 3 (4%) 71 3 

1989–1995 25 
(33%) 

12 (16%) 35 (46%) 3 (5%) 75 3 

1996 25 
(28%) 

13 (15%) 46 (52%) 4 (5%) 88 4 

1997 og aðalnámskrá 
framhaldsskóla 
almennur hluti 

25 
(29%) 

13 (15%) 42 (50%) 4 (5%) 84 4 

Á árunum 1982 og 1983 var námið styttra fyrir nemendur sem þegar voru komnir með 

samning eða aðeins 54 einingar en 69 einingar hjá nemum án samnings eins og sjá má í töflu 

1. Samningslaus nemandi þurfti að taka 15 einingar aukalega og var það allt í verklegum 

faggreinum (Iðnskólinn í Reykjavík, 1982; Iðnskólinn í Reykjavík 1983). Grunndeild háriðna 

varð til við skólann á árið 1985 og fram til 1993 spannaði það frá 43 einingum upp í 45 og 

hárgreiðslu- og hárskeranemum var áfram kennt saman fyrstu tvær annirnar. Af þriggja anna 

námi var aðeins ein önn kennd sem annaðhvort hárgreiðsla eða hárskurður (Iðnskólinn í 

Reykjavík, 1985; Iðnskólinn í Reykjavík, 1987; Iðnskólinn í Reykjavík, 1989; Iðnskólinn í 

Reykjavík, 1993). 

Í framhaldi af framhaldsskólalögunum nr. 80 árið 1996 var gefin út ný námskrá fyrir 

sameiginlegt fag hárgreiðslu og hárskera, hársnyrtiiðn (menntamálaráðuneytið, 1996). Nám í 

skóla lengdist eftir sameininguna úr þremur önnum í fjórar og fór úr 75 einingum í 88 einingar 

(Iðnskólinn í Reykjavík, 1994; Iðnskólinn í Reykjavík, 1996). Árið eftir eða 1997 var einingunum 

fækkað úr 88 í 84. Greinilega voru einhverjir hnökrar á brautarskipulagi nýsameinaðrar brautar 

og var það lagað í námsvísi árið eftir. Þá var tekin upp sú nýjung að kenna klippingu og lit í 

sama áfanganum (Iðnskólinn í Reykjavík, 1997). Aðalbreytingin var samt sú að verklegum 

faggreinum fjölgaði við sameininguna úr 35 í 46 einingar en var svo fækkað niður í 42 árið eftir 

(Iðnskólinn í Reykjavík, 1997). Fyrir sameiningu var námið þrjár annir og fyrstu tvær annirnar 

af því kenndar sameiginlega fyrir bæði hárgreiðslu og hárskera. Það má ætla að þessar 11 

einingar í verklegu námi sem bættust við eftir sameininguna hafi verið ætlaðar fyrir 

framhaldsáfanga sem kenndir voru eftir fyrstu tvær annirnar. 
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Það er aðeins talað um lengd vinnustaðanáms í námsvísinum, árið 1987 var það 26 

mánuðir (Iðnskólinn í Reykjavík, 1987). En eftir sameiningu greinanna fór vinnustaðanámið 

upp í 30 mánuði (menntamálaráðuneytið, 1999). Árið 2005 var svo námstími vinnustaðanáms 

styttur aftur niður í 18 mánuði (menntamálaráðuneytið, 2005). Við endurútgáfu á námskránni 

árið 2005 varð námið í heild sinni 168 einingar. Vinnustaðanám var þar talið til 72 eininga 

náms. 24 einingar eru almennt bóknám og 72 einingar heyra til bæði bóklegra- og verklegra 

faggreina. Heildarnámstíminn í skóla var lengdur úr fjórum önnum upp í fimm annir 

(menntamálaráðuneytið, 2005). Var þarna verið að styrkja námið í skólanum á kostnað  

vinnustaðanáms sem var stytt um 12 mánuði frá því sem áður var. 

Það eru um 15 ár frá útgáfu núgildandi námskrár fyrir hársnyrtiiðn. Ekkert hefur bólað á 

nýrri námskrá fyrir hársnyrtiiðn þó svo að ný aðalnámskrá framhaldsskólanna hafi verið gefin 

út árið 2011 (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). 

4.3 Fjöldi brautskráðra 

Eins og fram hefur komið (kafli 4.1) brautskráðust þrjátíu og fimm hárgreiðslukonur frá 

Kristólínu Kragh fyrstu starfandi hárgreiðslukonu á Íslandi (Björg Einarsdóttir, 1984). Draga má 

þá ályktun að þörf hafi verið á fyrri hluta tuttugustu aldarinnar fyrir að fá fleiri 

hárgreiðslukonur til starfa. Einnig má reyna að gera sér betri mynd af framgangi 

hársnyrtigreinanna með því að skoða fjölda brautskráðra á síðari hluta síðustu aldar. Upp úr 

miðri öldinni fjölgaði jafnt og þétt í stéttinni eins og sjá má ef tölur brautskráðra frá 

Iðnskólanum í Reykjavík eru skoðaðar. Hárgreiðslustéttin hafði þó mikla yfirburði hvað fjölda 

brautskráðra varðar eins og sést í töflu 2. 

Tafla 2: Fjöldi brautskráðra hársnyrta frá Iðnskólanum í Reykjavík 1955 til 1985 (Georg 
Sigurðsson og Óli Vestmann Einarsson, 1979; Ólafur Ásgeirsson, 2000). 

Tímabil Hárgreiðsla Hárskeri 

1955–1959 55 (85%) 10 (15%) 

1960–1964 78 (79%) 21 (21%) 

1965–1969 117 (83%) 23 (16%) 

1970–1974 101 (85%) 18 (15%) 

1975–1979 78 (87%) 12 (13%) 

1980–1985 129 (66%) 66 (34%) 

Ætla má að skýringarnar á svona miklum mun á fjölda brautskráðra þessara tveggja 

iðngreina megi að hluta rekja til þess að hárgreiðsluiðnin var ein af fáum iðngreinum sem 

konur sóttu í á þessum tímum. Á árunum 1980–1985 fjölgaði í hárskerastéttinni. Þeim fjölgaði 

upp í 66 brautskráða úr 12 brautskráðum á fimm ára tímabili þar á undan. Skýringa á svo fáum 
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brautskráðum hárskerum á sjötta og sjöunda áratugnum má líklega rekja til tíðaranda þess 

tíma. Bítlarnir voru upp á sitt besta og höfðu gríðarleg áhrif á tískuna. Flestir ungir karlar létu 

hárið vaxa og því var ekki mikið að gera fyrir hárskera (Bára Baldursdóttir og Þorgerður H. 

Þorvaldsdóttir, 2018). 

Kynjabundin landamæri hársnyrtiiðnaðarins fóru að raskast á níunda áratug síðustu aldar. 

Þá spruttu upp stórar og vinsælar stofur þar sem hárgreiðslukonur og hárskerar unnu hlið við 

hlið og sinntu körlum og konum jöfnum höndum (Bára Baldursdóttir og Þorgerður H. 

Þorvaldsdóttir, 2018). Draga má þá ályktun að þær samfélagsbreytingar og þau áhrif sem þeim 

fylgdu hafi vegið þungt í þessum breytingum. Vega þá líklega hræringar í jafnréttismálum 

þyngst í þeim áhrifum. 

4.4 Meistarafélögin stofnun þeirra og þróun 

Iðnaðarmannafélögin hafa verið áhrifamikil hvað varðar uppbyggingu iðnfræðslunnar eins og 

komið hefur fram. Fyrstu stéttarfélög hársnyrtiiðnarinnar urðu til upp úr fyrsta fjórðungi 

síðustu aldar en þá voru starfandi félög bæði fyrir sveina og meistara. Rakarafélag Reykjavíkur 

var svo stofnað í febrúar árið 1924 af rakara meisturum. Helsta viðfangsefni félagsins var að 

samræma afgreiðslutíma. Meistarafélag hárgreiðslukvenna var síðan stofnað í nóvember 1931 

og virðast rekstrarmál á hárgreiðslustofum hafa vegið þyngra í félaginu en formleg menntun í 

faginu (Bára Baldursdóttir og Þorgerður H. Þorvaldsdóttir, 2018). Bæði meistarafélögin voru 

hagsmunafélög fyrir félagsmenn sína. Leiða má líkum að því að kynjaskiptingin hafi verið skýr 

hjá félögunum ef draga má ályktun út frá nöfnum félaganna: Meistarafélagi hárgreiðslukvenna 

og Rakarafélag Reykjavíkur. 

Árið 1962 breytti Meistarafélag hárgreiðslukvenna nafni sínu í Félag hárgreiðslumeistara 

en það var í kjölfar þess að fyrsti karlmaðurinn gekk í félagið. Nafni félagsins var svo aftur 

breytt árið 1966 í Hárgreiðslumeistarafélag Íslands (Bára Baldursdóttir og Þorgerður H. 

Þorvaldsdóttir, 2018). Með þessum breytingum var gerð tilraun til að afnema kynjaáherslur. 

Árið 2013 breytti svo Hárgreiðslumeistarafélag Íslands nafninu sínu í Meistarafélag hársnyrta 

(Samtök iðnaðarins, 2013). Við það sameinuðust meistarar hárgreiðslu og hárskera í eitt félag 

hársnyrta. Með nafnabreytingunni átti félagið að vera aðgengilegra fyrir alla meistara sem 

starfa í faginu segir í tilkynningu um nafnabreytinguna (Samtök iðnaðarins, 2013). Samskipti 

við stjórnvöld um framgang fagsins hafa verið eitt af verkefnum fagfélaga um nokkurt skeið. Í 

tilkynningu með nafnabreytingunni segir einmitt að eitt af verkefnum félagsins sé að standa 

vörð um hagsmuni félagmanna þegar komi að breytingum á iðnaðarlögum (Samtök 

iðnaðarins, 2013). 

Dæmi um þessa sterku kynjaskiptingu kemur skýrt fram í grein í Dagblaðinu (1979). 

Greinin var skrifuð 14 árum fyrir sameininguna eða árið 1979. Titill greinarinnar er „Rakari 
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kærður fyrir hárgreiðslu“ (bls. 30). Segir þar frá kæru Hárgreiðslumeistarafélagsins á hendur 

Villa Þór rakara. Greint er frá kærunni og vitnað er í Arnfríði Ísaksdóttur formann 

Hárgreiðslumeistarafélagsins en þar bendir hún á að hárgreiðsla sé lögvernduð iðngrein og að 

einungis þeir sem hafi lært hana megi starfa í faginu. Hárgreiðslukonur megi því ekki klippa 

karla og að sama skapi megi rakarar ekki greiða kvenfólki (Dóra Stefánsdóttir, 1979). Eru þarna 

dregnar mjög skýrar línur á milli þessara tveggja greina þegar horft er til kyns. Það má greina 

skýran kynjamun á tali formanns meistarafélagsins þegar hann talar um hárgreiðslukonur auk 

þess sem hann talar um að ólík verkefni stéttanna þegar hann fjallar um að klippa karla og 

greiða konum. 

Í sömu grein (Dagblaðið, 1979) bendir Villi Þór á, sér til málsbóta, að þegar hann lærði til 

hárskera þá hefði hann lært hárgreiðslu í eitt ár af eins og hálfs árs heildarnámstíma sínum. 

Auk þessa bætir hann við að „hver einasta rakarastofa í bænum ... auglýsi ... að hún klippi herra 

jafnt og dömur“ (bls. 30). Má sjá á þessum deilum á milli Villa Þórs og 

Hárgreiðslumeistarafélagsins að sú mikla kynjaskipting sem verið hafi í iðninni um langt skeið 

sé farin að mást út.  

Villi Þór nefndi að hann hefði á eins og hálfs árs námstíma sínum einnig lært hárgreiðslu í 

eitt ár. Eins og kom fram hér að framan (kafli 4.2) þá var samkennsla í hárgreiðslu- og 

hárskeranáminu frá 1975 (Bára Baldursdóttir og Þorgerður H. Þorvaldsdóttir, 2018). Benti Villi 

Þór þarna á ákveðnar þversagnir í kerfinu. Hvernig væri hægt að standa vörð um lögverndaðar 

iðngreinar sem að stórum hluta hefðu verið kenndar saman í upphafi.  

4.5 Sveinafélagið 

Einnig voru sveinarnir með sín stéttarfélög. Rakarasveinafélag var stofnað 1927 og Sveinafélag 

hárgreiðslukvenna árið 1934 (Bára Baldursdóttir og Þorgerður H. Þorvaldsdóttir, 2018). Árið 

1969 var stofnað sameiginlegt sveinafélag Félag hárgreiðslu- og hárskerasveina (FHHS) (Klipp 

Félag hársnyrtisveina, e.d.). Árið 1998 eftir sameiningu greinanna gengu hársnyrtisveinar í 

Samiðn landssamband iðnfélaga. Var þá nafni félagsins breytt í Félag hársnyrtisveina FHS (Bára 

Baldursdóttir og Þorgerður H. Þorvaldsdóttir, 2018). Þeir sem stóðu að sameiningunni töldu 

að með henni stæðu félagsmenn betur að vígi rétttindalega (Klipp Félag hársnyrtisveina, e.d.). 

Eftir sameiningu hafa bæði meistara- og sveinafélögin sameinast undir sameiginlegu nafni 

greinarinnar sem er hársnyrting. Sveinafélögin voru þó fyrr til að taka upp nýtt nafn sameinaðs 

fags enda höfðu hárgreiðslu- og hárskerasveinar starfað saman frá árinu 1969 í sameiginlegu 

félagi FHHS.  

Eins og fram hefur komið varð sameining greinanna með reglugerðarbreytingu árið 1993 

(reglugerð nr. 240/1993 um breytingu á reglugerð nr. 102/1990 um löggiltar iðngreinar, 

námssamninga, sveinspróf og meistararéttindi og reglugerð nr. 581/1994). Spiluðu bæði 
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meistarafélögin og FHHS þar stórt hlutverk. Verður ferlið sjálft og undanfari þess 

umfjöllunarefni næsta kafla. 

4.6 Sameining hársnyrtigreina, undanfarinn og framkvæmd 

Ef undanfari sameiningarinnar er skoðaður þá má sjá að í janúar 1991 sendi 

menntamálaráðuneytið fagfélögunum bréf þar sem óskað var eftir að félögin tilnefndu fulltrúa 

sína í löggildingarnefnd sem iðnfræðslunefnd snyrtigreina ákvað að koma á fót (Óskar 

Guðmundsson, 1991). Þarna var fylgt eftir reglugerð nr. 102/1990 sem kom út árið áður en 

þar eru hárgreiðsla og hárskurður tvær aðskildar löggiltar iðngreinar (reglugerð nr. 102/1990 

um löggiltar iðngreinar, námsamninga, sveinspróf og meistararéttindi). 

Hárgreiðslumeistarafélag Íslands, Meistarafélag hárskera og FHHS sendu í framhaldi af þessu 

ákalli ráðuneytisins frá sér bréf til þess dagsett þann 8. febrúar 1991. Þar óska félögin eftir því 

að bætt verði einni önn við bóklegt nám hárgreiðslu og hárskera. Vísað er til heimildar fyrir 

þessum breytingum án þess að tiltaka nákvæmlega hver sú heimild sé. Nauðsynlegt er talið að 

bæta þurfi námið eða að því sé breytt segir ennfremur í bréfi til ráðuneytisins 

(Hárgreiðslumeistarafélag Íslands, Meistarafélag hárskera og Félag hárgreiðslu- og 

hárskerasveina, 1991). Draga má þá ályktun að þarna hafi verið komin af stað einhver vinna 

innan ráðuneytisins sem tengdist nýrri reglugerð. Í framhaldi af því var óskað eftir fulltrúum 

frá fagfélögunum til að koma á fót löggildingarnefnd snyrtigreina. Í kjölfarið sendu fagfélögin 

frá sér kröfu um að farið væri í úrbætur á hárgreiðslu- og hárskeranáminu. Leiða má líkum að 

því að sú heimild sem fagfélögin vitna í þegar þau óska eftir breytingum tengist nýrri reglugerð. 

Félag hárgreiðslu- og hárskerasveina (FHHS) sendir einnig frá sér bréf nokkrum dögum 

síðar eða þann 14. febrúar 1991 til Hárgreiðslumeistarafélagsins. Þar er vitnað í sameiginlegan 

fund þessara tveggja félaga sem fram fór þann 11. febrúar. Í þessu bréfi ítrekar FHHS nauðsyn 

þess að „ýmsir kennsluhættir séu bættir“ (Hrefna Hjördís Guðnadóttir, 1991). Í því sambandi 

er einkum nefnt að fjölga gestakennurum við skólann, tengja hann betur við atvinnulífið og 

vegna ,,bágborinnar stöðu hársnyrtideildarinnar“ (Hrefna Hjördís Guðnadóttir, 1991) var talið 

æskilegt að takmarka fjölda nemenda við deildina. Einnig segir í bréfi FHHS að ekki sé nóg að 

bæta einni önn við heldur verði að bæta bæði kennslu, aðbúnað og tækjakost skólans (Hrefna 

Hjördís Guðnadóttir, 1991). Þegar horft er um öxl og rýnt í ferlið sem leiddi til sameiningar má 

ætla að þetta frumkvæði fagfélaganna með kröfu til úrbóta í hársnyrtináminu sé fyrsta skrefið 

í átt að sameiningu greinanna. Má því draga þá ályktun að það hafi verið fyrir áhrif frá 

grasrótinni sem hafði þau áhrif að farið var í að sameina greinarnar. Það voru ekki boð frá 

stjórnvöldum um að farið skyldi í breytingar eins og jafnan vill vera heldur var því öfugt farið 

boðin og þar með krafa um breytingar koma að neðan og upp.  
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Á stjórnarfundi FHHS þann 11. nóvember 1991 var greint frá fundi sem fulltrúar félagsins 

áttu með meistarafélögunum auk Hárgreiðslu- og hárskerameistarafélagi Norðurlands og 

fulltrúa iðnfræðsluráðs. Farið var yfir hugmyndir um sameiningu greinanna og var þar horft til 

„norska kerfisins” (Félag hárgreiðslu- og hárskerasveina, 1991). Samkvæmt norsku námskránni 

(1989) var hægt að fara þrjár leiðir með því að velja á milli a)hárgreiðslu eða b)hárskurðar í 

þrjú og hálft ár eða c) að taka báðar leiðirnar á fjórum árum. Uppbygging námsins var á annan 

hátt en hér heima. Það var ekki einingakerfi en námsgreinarnar voru ellefu og sex þeirra voru 

kenndar báðum hópum saman en síðan skildi leiðir. Hárgreiðslunemar tóku þrjár námsgreinar 

sem tengdust  hárgreiðslu og hárskerar tvær námsgreinar sem tengdust hárskurði (Kirke- og 

undervisningsdepartementet, 1989). Hérlendis var þriðja leiðin valin eins og Norðmenn 

byggðu hana upp. Var þetta ekki í fyrsta sinn sem horft var til hina norrænu landa við 

uppbyggingu hársnyrtinámsins. Eins og fram hefur komið (kafli 4.2) var fyrirmynd af fyrsta 

fagskóla í hárgreiðslu sótt til Danmerkur.  

4.6.1 Sameiningin 

Hárgreiðsla og hárskurður eru tvær af þremur löggiltum greinum snyrtigreina í reglugerð frá 

árinu 1990 (reglugerð nr. 102/1990 um löggiltar iðngreinar, námssamninga, sveinspróf og 

meistararéttindi). Með nýrri reglugerð árið 1993 voru löggiltu snyrtigreinarnar orðnar tvær, 

snyrtifræði og hársnyrting. Er þarna búið með reglugerðarbreytingu að sameina hárgreiðslu 

og hárskera undir heitinu hársnyrting (reglugerð nr. 240/1993 um breytingu á reglugerð nr. 

102/1990 um löggiltar iðngreinar, námssamninga, sveinspróf og meistararéttindi). Eru þá fyrri 

heiti stéttarinnar hárgreiðsla og hárskurður þar með aflögð formlega. Breyting er svo gerð á 

fyrri reglugerð árið 1994 þegar nafninu er breytt aftur úr hársnyrtingu í hársnyrtiiðn (reglugerð 

nr. 581/1994 um breytingu á reglugerð nr.102/1990 um löggiltar iðngreinar, námssamninga, 

sveinspróf og meistararéttindi með áorðnum breytingum, sbr. reglugerð nr. 157/1992 og 

reglugerð nr. 240/1993). Hársnyrtiiðn hefur haldið velli í laga- og reglugerðarsetningum 

stjórnvalda allar götur síðan. Þessar reglugerðir og námskrá fyrir hársnyrtiiðn sem gefin var út 

árið 1996 (menntamálaráðuneytið, 1996) og endurútgefin árið 2005 (menntamálaráðuneytið, 

2005) eru einu opinberu gögnin tengd þessum breytingum sem sameining þessara tveggja 

námslína var. 

Brotið var blað í sögu háriðna á Íslandi með fyrrgreindum reglugerðarbreytingum sem 

leiddu til sameiningar hársnyrtigreinanna. Sérstök sameinigarnefnd var sett á laggirnar árið 

1992. Fulltrúar hennar voru úr röðum Hárgreiðslumeistarafélags Íslands, Meistarafélagi 

hárskera og FHHS (Bára Baldursdóttir og Þorgerður H. Þorvaldssóttir, 2018). Í bréfi frá 

sameiningarnefnd segir að fulltrúar fagfélaganna hafi hist haustið 1992 til að ræða hvort 

grundvöllur væri fyrir sameiningu. Ákveðið hafi verið að stofna undirbúningsnefnd sem fékk 

nafnið Sameininganefnd hársnyrtigreina (sameiningarnefnd hársnyrtigreina, e.d. -a). Athygli 



26 

vekur að ekki eru fulltrúar úr röðum kennara eða þeirra skóla sem komu að fræðslumálum 

greinarinnar sem sýni í raun hversu stýrandi afl atvinnulífið var í þessu sameiningarferli. Fram 

kemur þó í skýrslu sameiningarnefndarinnar (1993a) að Jakob Garðarsson hárskeri og 

iðnskólakennari hafi verið fenginn til ráðgjafar þegar farið var að byggja upp námskeið fyrir 

hárgreiðslu- og hárskerameistara og -sveina. 

Í skýrslu (sameinigarnefnd hársnyrtigreinar, 1993a) um störf nefndarinnar segir að 

atkvæðagreiðsla um sameininguna hafi farið fram meðal félagsmanna sem allir samþykktu að 

sameina greinarnar. Auk þess samþykkti Félag hárgreiðslu- og hárskerameistarafélags 

Norðurlands sameininguna. Í bréfi til menntamálaráðherra (1993b) frá sameiningarnefnd 

hársnyrtigreina kemur fram að sameiningin hafi verið samþykkt með öllum greiddum 

atkvæðum. Að auki kemur fram að búið sé að setja saman nefnd sem starfi í umboði allra 

félaganna. Verkefni nefndarinnar sé að sjá um sameininguna og að hafa umsjón með að nám 

og starfssvið nýrrar greinar verði með sama sniði og gerist í öðrum norrænum löndunum. Auk 

þess segir að starfssvið sameinaðrar greinar taki yfir allt það sem áður var starfsvið hárgreiðslu 

og hárskurðar (Linda Ósk Sigurðardóttir, 1993). Kemur þarna aftur fram að horft var til hinna 

norrænu landana þegar kom að uppbyggingu náms eftir sameiningu. 

4.6.2 Sameiningarnámskeið fyrir meistara og sveina 

Við þessar reglugerðarbreytingar var ekki nóg að byggja upp framtíðina og skipuleggja nám 

fyrir væntanlega nemendur heldur þurfti líka að mennta það fagfólk sem fyrir var í stéttinni til 

að vera í stakk búið til að taka nýja kynslóð hársnyrtinema í vinnustaðanám. Til að koma til 

móts við meistara eða sveina sem voru annaðhvort með hárgreiðslu- eða hárskeraréttindi var 

komið á laggirnar sameiningarnámskeiði og var fyrsta námskeiðið haldið 16. febrúar 1994 

(Bára Baldursdóttir og Þorgerður H. Þorvaldssóttir, 2018). Námskeiðin fóru þannig fram að 

meistarar og sveinar með hárgreiðslumenntun fóru á námskeið í fögum tengdum hárskurði og 

öfugt (Sameiningarnefnd hársnyrtigreina, 1993a). Kennarar Iðnskólans í Reykjavík sáu um 

skipulagningu og kennslu (Bára Baldursdóttir og Þorgerður H. Þorvaldssóttir, 2018).  

Í bréfi frá sameiningarnefndinni segir að markmiðið með námskeiðinu hafi verið að gera 

hársnyrtifólk hæfara til að taka nema í nýrri sameinaðri iðngrein auk þess að gera það hæfara 

í starfi (sameiningarnefnd hársnyrtigreina, e.d. -a). Draga má þá ályktun að þarna hafi verið 

unnið að því að undirbúa jarðveginn fyrir þá nema sem komu til með að fara í vinnustaðanám 

í sameinuðu fagi hársnyrtingar. Greinilegt var á þessu að mikilvægt var að koma til móts við 

sveina og meistara með réttindi í annaðhvort hárgreiðslu eða hárskurði og búa þá undir að 

taka við nemendum í vinnustaðanám. Þeir meistarar sem sóttu námskeiðin stóðu undi öllum 

kostnaði sem af þeim hlaust sjálfir (sameiningarnefnd hársnyrtigreina, e.d. -b). Þarna eru 

þversagnir í kerfinu. Annars vegar er gerð krafa um að meistarar og sveinar séu tilbúnir að taka 
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við nemendum í vinnustaðanám sameinaðra greina og hinsvegar að þeir standi straum af þeim 

kostnaði sem að því námi hlýst. 

Réttindaveitinganefnd var sett á stofn og var hlutverk hennar að gera tillögu til 

menntamálaráðherra um endurútgáfu réttinda í hársnyrtiiðn (réttindaveitinganefnd í 

hársnyrtiiðn, 1993a). Í nefndinni voru fulltrúar fagfélaganna auk eins fulltrúa frá 

menntamálaráðuneytinu (sameiningarnefnd hársnyrtigreina, e.d. -a). Í reglum 

réttindaveitinganefndar (1993b) segir að þeir sem velji að sækja ekki námskeið tengt 

sameiningunni haldi áunnum réttindum og geti því haldið óbreyttri starfsemi áfram. Ætli 

meistarar hins vegar að taka nema á samning í vinnustaðanám þá þurfi þeir að vera búnir að 

afla sér réttinda í hársnyrtiiðn. Auk þess fengu þeir sem höfðu setið námskeiðið og höfðu 

réttindi í báðum greinum endurútgefin réttindabréf (menntamálaráðuneytið,1993). Með 

réttindabréfum er verið að tala um bæði sveins- og meistarabréf í hársnyrtiiðn.  
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5 Jafnréttisbaráttan  

Við upphaf þessara skrifa voru ákveðnar hugmyndir höfundar um að jafnréttisbaráttan og 

hræringarnar tengdar henni hafi verið undanfari þess að farið var í sameiningu á 

hársnyrtigreinunum. Til að átta sig á mikilvægi þeirra samfélagsbreytinga sem fylgdu 

jafnréttisbaráttunni verður saga hennar rakin hér og hún spegluð í þeirri þróun sem rakin var 

hér að framan um sameiningu hársnyrtigreinanna.  

Eitt mikilvægasta mannréttindaskjal heims er mannréttindasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

(SÞ) en vinna við hann hófst árið 1946 (Kristín Ásgeirsdóttir, e.d.). Er mannréttindasáttmálinn 

yfirlýsing um grundvallarréttindi og frelsi handa öllum. Er þar átt við réttinn til lífs, frelsis og 

þjóðernis auk þess að hafa rétt til trú-, samvisku- og hugsunarfrelsis. Jafnframt felur 

yfirlýsingin í sér rétt til vinnu og menntunnar og þess að taka þátt í stjórnun lands síns (UNRIC, 

2018). Mannréttindasáttmálinn var og er mikilvægt vopn í höndum kvenna og karla sem vildu 

ná fram auknum réttindum, m.a. fyrir hönd kvenna. 

Fyrsta kvennaráðstefna SÞ var svo haldin í Mexíkó árið 1975 og í kjölfarið var ákveðið að 

áratugurinn 1976–1985 væri helgaður málefnum kvenna (Kristín Ásgeirsdóttir, e.d.). 

Íslendingar samþykktu sáttmálann á annarri kvennaráðstefnunni sem haldin var í 

Kaupmannahöfn 1980 (Kristín Ásgeirsdóttir, e.d.). Kvennafrídagur var svo haldinn á Íslandi 24. 

október 1975 (Kvennasögusafn Íslands, e.d.). Í kjölfarið var brotið blað í jafnréttisbaráttu 

kynjanna á Íslandi.  

Á þessum tíma var farið í að kenna hárgreiðslu og hárskurð saman í grunndeild háriðna og 

var það gert allt fram að sameiningu (Bára Baldursdóttir og Þorgerður H. Þorvaldsdóttir, 2018; 

Iðnskólinn í Reykjavík, 1985; Iðnskólinn í Reykjavík, 1987; Iðnskólinn í Reykjavík, 1989; 

Iðnskólinn í Reykjavík, 1993). Álykta má að farið hafi verið í þessar breytingar sökum áhrifa frá 

kvennafrídeginum og þeirra samfélagsbreytinga sem honum fylgdu. En svo var ekki raunin eins 

og  sýnt hefur verið hér að framan (kafli 4.2) heldur virðist aukin aðsókn í námið og 

aðstöðuleysi í skólanum sem varð þess valdandi að farið var í þessar breytingar á náminu. 

Í framhaldi af því að Íslendingar samþykktu sáttmálann eða árið 1976, voru lög um jafnan 

rétt kvenna og karla samþykkt á Alþingi (þingskjal nr. 950/1976). Með þessum lögum var ekki 

bara tekið á launamun kynjanna heldur voru mál eins og að innleiða jafnréttisfræðslu í skólum 

í brennidepli auk áherslna á að mismuna ekki á grundvelli kyns í námsefnisgerð. Í níundu, 

tíundu og elleftu grein laganna er svo fjallað um jafnréttisráð og hlutverk þess (lög um jafnan 

rétt kvenna og karla nr. 78/1976). Þar kemur fram að verkefni jafnréttisráðs séu þau sömu og 

jafnlaunaráðs sem áður hét en að auki á ráðið að sjá til þess að „jafnrétti kvenna og karla sé 

framfylgt“ (lög um jafnrétti kvenna og karla nr. 78/1976). Eitt stærsta skref þessarar 

lagasetningar fyrir komandi kynslóðir er án efa sá hluti sem snýr að jafnréttisfræðslu í skólum 
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og að kynjum sé ekki mismunað þegar kemur að námi, einkum í námsefnisgerð. Velta má fyrir 

sér áhrifum þessara aðgerða og hver þau voru á greinar eins og hársnyrtigreinarnar. 

Sérstaklega þegar litið er til þess að umræddar lagasetningar eiga sér stað sautján árum fyrir 

sameiningu. Ekki var að finna neinar beinar tengingar sem benda til þess að þetta hafi ráðið 

úrslitum við sameininguna í þeim gögnum sem farið hefur verið yfir við þessi skrif. 

Í núgildandi aðalnámskrá framhaldskólanna er jafnrétti einn af sex grunnþáttum 

menntunnar en þeir eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, 

jafnrétti og sköpun. Grunnþættirnir eiga sér m.a. stoð í lagaramma framhaldsskólanna 

(mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011) og ýmsum alþjóðasáttmálum eins og komið 

hefur fram. En eins og fram hefur komið (kafli 4.2) var síðast gefin út námskrá fyrir hársnyrtiiðn 

árið 2005 (menntamálaráðuneytið, 2005). Ekki er því ekki hægt að meta áhrif grunnþáttanna 

og þá sérstaklega jafnréttishlutann í núgildandi námskrárlýsingum hársnyrtiiðnar. 

Margt hefur áunnist í þeirri baráttu sem farið hefur verið yfir en þó má alltaf gera betur. 

Nú er jöfn staða kvenna og karla er tryggð með lögum en þar segir: „Allir einstaklingar skulu 

eiga jafna möguleika á að njóta eigin atorku og þroska hæfileika sína óháð kyni“ (lög um jafna 

stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008). Einnig er tekið til mismunar á aðgengi að 

vöru og þjónustu í jafnréttislögunum en þar kemur eftirfarandi fram: „Hvers konar mismunun 

á grundvelli kyns er varðar aðgang að eða afhendingu á vöru sem og aðgang að eða veitingu 

þjónustu er óheimil“ (lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008). Í 

núgildandi námskrá fyrir hársnyrtiiðn kemur fram að hársnyrtiiðnin sé þjónustustarf 

(menntamálaráðuneytið, 2005) og sem slík ættu lögin um mismunun á kaupum á vöru og 

þjónustu að ná yfir alla þjónustu á hársnyrtistofum. 

Þótt það komi fram í núgildandi jafnréttislögum að bannað sé að mismuna á grundvelli 

kyns þegar kemur að kaupum á vörum og þjónustu þá virðist sem kynjuð verðskrá á 

hársnyrtistofum nútímans sé enn við lýði. Stundum er talað um bleikan skatt í því samhengi 

en notast er við hugtakið bleikan skatt þegar vara eða þjónusta til karla eða kvenna er verðlögð 

á mismunandi hátt. Katrín Anna Guðmundsdóttir útskýrir þetta í blaðaviðtali við Ólöfu 

Skaftadóttur (2016). Þar segir Katrín þetta ekki vera eiginlegan skatt heldur mismunun á vöru 

og þjónustu. Segir hún skattinn vera birtingarmynd kynjamisréttis. Hársnyrtiiðnin er 

þjónustustarf og er stoð fyrir því í lögunum að bannað sé að mismuna kynjunum með þjónustu. 

Þrátt fyrir sameiningu og lagasetningu þá eimir enn af mismunun innan fagsins. Herra- og 

dömuklipping er með tvenns konar mismunandi verð og er dömuklippingin dýrari (Ólöf 

Skaftadóttir, 2016). Hvort þarna gætir áhrifa bleika skattsins eða þarna séu enn áhrif frá 

kynjaskiptu fagi hárgreiðslu og hárskera skal ósagt látið.  
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6 Lokaorð 

Farið hefur verið yfir sameiningarferli tveggja iðngreina hárgreiðslu og hárskera í eina iðngrein 

hársnyrtingu til að varpa ljósi á það ferli og skoða þau öfl sem réðu för. Var það gert með því 

að skoða sögu starfsnáms og þróun þess með áherslu á hársnyrtiiðn. Víða var leitað fanga við 

gerð verkefnisins. Það var nokkuð auðhlaupið að því að nálgast gögn tengd þróun starfsnáms 

þar sem sagan hefur verið skráð víða og þá sérstaklega tengd 50, 75 og 100 ára sögu Iðnskólans 

í Reykjavík. Auk þess var rýnt í laga- og reglugerðir tengdar iðnfræðslunni. Einnig lagðist 

höfundur yfir námsvísa Iðnskólans til að gera sér betur grein fyrir uppbyggingu námsins fyrir 

og eftir sameininguna. En til að nálgast aðalviðfangsefni þessara skrifa, sameininguna, þá 

þurfti höfundur að notast af miklu leyti við frumheimildir. Voru það heimildir frá mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu tengdar sameiningunni, fundargerðabækur Félags hárgreiðslu- 

og hárskerasveina auk gagna frá fulltrúa Hárgreiðslumeistarafélagsins í sameiningarnefndinni.  

Sýnt var fram á að krafa fagfélaganna um úrbætur í skólamálum hafi verið það sem kom 

sameiningunni af stað. Svar stjórnvalda til að koma á úrbótum í þeim efnum var, að höfðu 

samráði við fagfélögin, að fara í að sameina hárgreiðslu og hárskera í eina iðngrein, 

hársnyrtiiðn. Sýnir þetta sterka stöðu fagfélaga, bæði meistara- og sveinafélaga á þeim tíma.  

Í upphafi voru uppi hugmyndir hjá höfundi að áhrifa jafnréttisbaráttunnar hafi gætt í 

aðdraganda sameiningar. Erfitt er að meta í svona stuttum skrifum hversu mikil þau áhrif voru 

en þó er ljóst að þau voru ekki bein heldur óbein. Það má sjá ákveðin líkindi milli 

jafnréttisbaráttunnar og sameiningarferlisins. Var það krafa frá grasrótinni um úrbætur sem 

var aðaldrifkrafturinn í bæði skiptin. Krafa kvenna um jafnari stöðu kvenna og karla var 

aðaldrifkrafturinn í jafnréttisbaráttunni. Í tilfelli hársnyrtiiðnarinnar var það krafa 

fagfélaganna, eins og sýnt var fram á, um úrbætur í skólamálum sem var aðaldrifkrafturinn í 

að farið var í að sameina hárgreiðslu og hárskera í eina iðn. Má því segja að krafan um 

sameiningu hafi komið að neðan, frá fagfélögunum, en ekki eins og svo oft er með boðum að 

ofan frá stjórnvöldum með kröfu um breytingar og úrbætur. 

Samfélagsáhrif tengd jafnréttisbaráttunni voru mikil og ekki hægt að segja til með 

afgerandi hætti hvað hafði áhrif og hvað ekki. Til að skilja betur hver áhrifin voru og varpa 

frekara ljósi á ferlið þyrfti að koma til frekari rannsókna og/eða kafa dýpra í það. Kanna þyrfti 

samfélagsleg áhrif jafnréttisbaráttunnar tengd sameiningarferlinu með frekari viðtölum við þá 

sem hafa reynslu af að starfa í faginu bæði fyrir og eftir sameiningu. Áhugavert væri til 

samanburðar að sjá einnig skilning yngri kynslóða í hársnyrtiiðninni á þessum breytingum. 

Vegna aðstöðuleysis í skólanum og mikillar aukningar á umsóknum í námið árið 1975 var 

farið í að kenna grunndeild háriðna saman og var því haldið svo allt fram að sameiningu. Með 

því voru yfirvöld komin með annan fótinn í átt að sameiningu. Fögin áttu kannski meira 
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sameiginlegt en ekki þar sem nám í verklegum faggreinum hársnyrtiiðnar var aðeins lengt um 

11 einingar við sameininguna. Leitað var enn og aftur til ríkja annars staðar á Norðurlöndunum 

við sameininguna eins og þegar hárgreiðslunáminu var komið á laggirnar með stofnun 

fagskólans 1964. Það væri áhugavert að rannsaka frekar hvort svo sé í fleiri iðngreinum. Hvort 

að fyrirmynd að uppbyggingu þeirra og þær breytingar sem hafi átt sér stað tengdar þeim séu 

einnig að norrænni fyrirmynd. 
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