
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikilvægi þess að fylgja þróun tækninnar í 

fata- og textílhönnun 

Adobe Illustrator. Kennslu- og verkefnahefti. 

 

Elísabet Inga Kristófersdóttir 
 

 

 

 

 

 

Júní 2019 

Lokaverkefni til M.Ed.-prófs  

Deild faggreinakennslu 

 

 



 

 

Mikilvægi þess að fylgja þróun tækninnar í fata- og 

textílhönnun 

Adobe Illustrator. Kennslu- og verkefnahefti. 

Elísabet Inga Kristófersdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til M.Ed-prófs í menntun framhaldsskólakennara (námskrárþróun, 

námsmat og námsefnisgerð 

Leiðbeinandi: Ásdís Ósk Jóelsdóttir 

 

 

Deild faggreinakennslu  

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikilvægi þess að fylgja þróun tækninnar í fata- og textílhönnun - Adobe 

Illustrator kennslu- og verkefnahefti. 

Ritgerð þessi er 30 eininga lokaverkefni til M.Ed.-prófs  

í menntun framhaldsskólakennara (námskrárþróun, námsmat og 

námsefnisgerð), Menntavísindasviði Háskóla Íslands. 

© 2019 Elísabet Inga Kristófersdóttir  

Lokaverkefni má ekki afrita né dreifa rafrænt nema með leyfi höfundar. 

 



 

3 

Formáli 

Verkefni þetta felst í gerð kennslu- og verkefnaheftis fyrir teikniforritið Adobe Illustrator 

ásamt ritgerð í formi greinargerðar. Unnin var rannsókn sem var ekki tæmandi heldur tæki til 

þarfagreiningar.  

Leiðbeinanda mínum Ásdísi Ósk Jóelsdóttur lektor í textíl þakka ég veitta leiðsögn og góðan 

stuðning. Einnig vil ég þakka Torfa Hjartarsyni lektor í kennslufræði og upplýsingatækni sem 

var sérfræðingur. Drífu Lind Harðardóttur þakka ég innilega fyrir mikla þolinmæði, 

ábendingar, yfirlestur og endalausan stuðning. Móður minni vil ég einnig þakka fyrir veittan 

stuðning. Ég hef unnið að verkefninu frá því á haustönn 2016. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur Háskóla 

Íslands (sjá slóðina 

https://www.hi.is/sites/default/files/atli/pdf/log_og_reglur/vshi_sidareglur_16_1_2014.pd

f).  Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og miðlun 

upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri 

eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

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

að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

Reykjavík, ____. __________________ 2019 

 

Elísabet Inga Kristófersdóttir 

  

https://www.hi.is/sites/default/files/atli/pdf/log_og_reglur/vshi_sidareglur_16_1_2014.pdf
https://www.hi.is/sites/default/files/atli/pdf/log_og_reglur/vshi_sidareglur_16_1_2014.pdf
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Ágrip 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða stöðu náms og kennslu í teikniforritinu Adobe 

Illustrator í fata- og textílhönnun í framhaldsnámi og hvort og hvernig það nýtist starfandi 

hönnuðum hér á landi. Tölvuteikniforrit hafa verið þróuð til að gera fagfólki kleift að útfæra 

teikningar fyrir hönnun og framleiðslu fatnaðar á skýrari og betri hátt en áður var.  

Í rannsókninni var stuðst við blöndu af eigindlegri og megindlegri rannsóknaraðferð. Leitast 

var við að fá ákveðna svörun um ákveðið efni sem viðmælendur höfðu reynslu af innan 

skólasamfélagsins og atvinnulífsins. Markmiðið var að greina frá stöðu náms og kennslu í 

Adobe Illustrator og notkun þess innan atvinnulífsins. Rannsóknin var einnig hluti af 

þarfagreiningu á kennslu- og verkefnahefti í teikniforritinu Adobe Illustrator. Greining var 

gerð á innihaldi kennslu- og verkefnaheftisins með stuðningi erlendra fagbóka þar sem lítið 

er til af efni sem gefið hefur verið út á íslensku. 

Námsframboð í fata- og textílhönnun er takmarkað hér á landi en nokkuð margir starfa sem 

fatahönnuðir í atvinnulífinu. Valdir voru fimm skólar sem bjóða upp á fata- og textílhönnun á 

framhaldsstigi, fimm sviðs- eða fagstjórnendur fata- og textíldeilda sömu skóla og fimm 

sjálfstætt starfandi hönnuðir. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að skólarnir telja að 

námið sé undirbúningur fyrir nám og/eða atvinnumarkað í greininni og að þekking á 

teikniforritum eigi að vera til staðar og að þörf sé á meiri kennslu og frekara námsefni. Hjá 

starfandi hönnuðum voru meirihlutinn sem nota teikniforrit í starfi sínu og allir voru þeir 

sammála um mikilvægi slíkrar kennslu í framhaldsnámi. Var það rökstutt með því að það væri 

nauðsynlegt til þess að geta starfað við greinina. Af þessu var ljóst að þörf var á kennslu- og 

verkefnahefti í teikniforriti eins og Adobe Illustrator.  

Með greinargerðinni fylgir tillaga að áfangalýsingu og hæfniviðmiðum fyrir grunnáfanga í 

Adobe Illustrator og drög að kennslu- og verkefnahefti. Það hefti inniheldur umfjöllun um 

sögu og virkni teikniforritsins og tillögur að hentugum grunnverkefnum fyrir nemendur og 

kennara. 
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Abstract 

The goal of the study was to observe the status of education and teaching in the drawing 

program Adobe Illustrator in clothing and textile design in postgraduate studies in Iceland 

and whether and how it can be used by existing designers in Iceland. Computer aided design 

software has been developed to enable professionals to implement design drawings for the 

manufacture of clothing in a clearer and better way than before.  

The study used a combination of a qualitative and quantitative research methods. Efforts 

were made to get a specific response on a particular topic that the interviewees had 

experience within the school community and within the business community. The goal was 

to report on the status of education and teaching in Adobe Illustrator and its use within the 

business sector. The study was also part of an analysis of the need of tutorial and project 

booklet in Adobe Illustrator. An analysis was made of the contents of the tutorial and project 

booklet with the support of foreign professional books, where little is available of material 

that has been published in Icelandic.  

Programs in clothing and textile design are limited in this country, but many work as fashion 

designers in the business sector. Five schools that offer clothing and textile design in the 

advanced level and five professional administrators of clothing and textile departments 

within those schools were selected in addition to five self-employed designers.  

The main findings of the study are that the schools believe that their program is a preparation 

for advanced study and / or employment in the industry and that knowledge of computer 

aided design courses should be present and that more instruction and further study material 

is needed. The majority of the designers use drawing software in their work and they all agree 

on the importance of such education, and it was justified by the fact that it is necessary to 

be able to work within the business. From this it became clear that a tutorial and project 

booklet was needed in drawing programs such as Adobe Illustrator. 

The report includes a proposal for a course description and a proposal for a tutorial and 

project booklet covering the history and functionality of Adobe Illustrator's program and 

suggestions for suitable student and teacher basic assignments. 
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1. Inngangur  

Starf fatahönnuða hefur tekið miklum breytingum síðustu ár með aukinni tækniþróun. Hraði 

í samskiptum hefur aukist mikið vegna komu Veraldarvefsins þar sem fyrirtæki geta sent 

teikningar og önnur gögn á einu augnabliki heimsálfa á milli. Mikil fjarlægð er á milli hönnuða 

og fataframleiðslu þar sem hönnunin er að mestu unnin á heimasvæði en tæknivinnan og 

framleiðslan erlendis. Ný tölvuteikniforrit hafa verið þróuð til að gera fagfólki kleift að útfæra 

teikningar á skýrari og betri hátt en áður var. Markmiðið er að gera samskiptin betri milli 

hönnunar og framleiðslu sem styttir framleiðslutímann til muna. Nýjar kröfur varðandi störf 

fata- og textílhönnuða hafa því orðið til, bæði innan framleiðsluiðnaðarins og í starfi 

hönnuðanna sjálfra. Þegar skoðaðar eru atvinnuauglýsingar (sjá auglýsingar í viðauka A og Á) 

frá helstu fatahönnunarfyrirtækjum í Evrópu og Bandaríkjunum þá fara þau flest fram á að 

fatahönnuðir hafi reynslu í teikniforritum, þá sérstaklega í Adobe Illustrator. Reynsla í 

vinnuteikningum er því oftar en ekki hæfniskrafa sem einstakir fatahönnuðir þurfa að hafa 

haft í námi sínu og undirbúningi fyrir slík störf.  Íslendingar þurfa, bæði í menntunarframboði 

og störfum, að fylgja eftir þessari þróun til þess að geta verið samkeppnishæfir á heimsvísu.  

Gerð var forkönnun á því framhaldsnámi sem í boði er í fata- og textílhönnun á framhaldsstigi 

hér á landi. Höfundur skoðaði einnig námskrár og kennsluáætlanir sem birtar eru á 

heimasíðum skólanna með áherslu á að greina námsframboð og kennslu í 

tölvuteikniforritum. Í ljós kom að framboðið var af skornum skammti. Höfundur var sjálfur í 

fatahönnunarnámi í Bandaríkjunum þar sem mikil áhersla var lögð á þekkingu og notkun í 

teikniforritinu Adobe Illustrator, en það er mest notað í undirbúningi og samskiptum frá 

hönnun yfir í framleiðsluferli fatnaðar. Höfundur hefur því góðan samanburð á því hvað 

nemendur sem útskrifast úr hönnunarnámi þurfa á að halda til þess að standast samanburð 

á vinnumarkaði. Einnig hefur reynsla höfundar í gegnum vettvangshluta kennaranámsins sýnt 

fram á að skortur er á kennslu- og námsefni í tölvuteikniforritum. Vænst var að rannsóknin 

leiddi í ljós hvort svo sé og hvort þörf er á frekara náms- og kennsluefni. 
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1.1. Markmið 

 

Markmiðið með rannsókninni var að leitast við að svara því hvernig staða tölvutengds náms 

er í fata- og textílhönnunarnámi á framhaldsstigi og hver þörfin sé á námsefni í teikniforriti 

eins og Adobe Illustrator. Tískuteiknun og almennar vinnuteikningar fyrir fatnað eru almennt 

kenndar í þeim skólum sem bjóða upp á fata- og textílhönnun sem námsleið. Að mestu eru 

slíkar teikningar unnar á blöð en ekki með stafrænum hætti. Mikil tækniþróun er í framleiðslu 

fatnaðar á öllum stigum framleiðslunnar og sem fatahönnuðir þurfa að hafa innsýn inn í og 

tileinka sér. Mikilvægt er að slík þekking sé til staðar í fata- og textílhönnunarnámi 

viðkomandi skólastiga og að kunnátta kennara sé í samræmi við það. Markmiðið var einnig 

að útbúa drög að kennslu- og verkefnahefti um sögu og virkni forritsins Adobe Illustrator og 

tillögur að hentugum grunnverkefnum. 

1.2. Framkvæmd rannsóknar 

 

Gerð var óformleg forkönnun á því námsframboði sem boðið er upp á í tölvustuddri hönnun 

(Adobe Illustrator) á framhaldsstigi í fata- og textílhönnun. Skoðaðar voru námskrár, 

áfangalýsingar og kennsluáætlanir og nánast engir af þeim skólum sem skoðaðir voru eru að 

kenna tölvuteikningu í áföngum sem tengjast fata- og textílhönnun. Flestir skólanna nefna í 

lýsingum í nokkrum áföngum að kennd sé stafræn teikning en ekki var leitað eftir staðfestingu 

á að sú kennsla væri í boði.  

Af þessu mátti ráða að mikil ástæða og þörf var á að kanna málið frekar og vinna rannsókn á 

framboði og innihaldi námsins í viðkomandi skólum. Markmiðið var að kanna afstöðu, álit og 

rökstuðning kennara í fata- og textílhönnun og þeirra hönnuða sem starfa í atvinnulífinu. 

Rannsóknin var gerð í formi spurningalista sem sendir voru í tölvupósti til þátttakenda sem 

þeir svöruðu einnig í tölvupósti. Rannsóknin var ekki tæmandi heldur tæki til þarfagreiningar. 

Á meðal viðmælenda voru starfandi sviðs- eða fagstjórnendur fata- og textíldeilda í fimm 

skólum sem kenna fagið og eru í stjórnunarhlutverki og starfandi fata- og textílhönnuðir. 

Spurningarnar voru unnar í samræmi við hlutverk og starfssvið viðkomandi starfshóps fyrir 

sig. Sviðsstjórar/fagstjórar voru til dæmis beðnir um að segja álit sitt á því námsefni sem til 

er í dag með það í huga hvort að þeim finnist vöntun eða þörf á meira og ítarlegra námsefni. 
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Starfandi hönnuðir voru spurðir út í notkun þeirra á teikniforritum í starfi sínu og álit þeirra á 

því hvort þörf sé almennt fyrir kennslu á teikniforrit á fyrrnefndum skólastigum og hvort 

vöntun sé á námsefni. Einnig var gerð greining á innihaldi kennslu- og verkefnaheftis í Adobe 

Illustrator með stuðningi erlendra fagbóka þar sem lítið sem ekkert er til af efni sem gefið 

hefur verið út á íslensku. Tilgangurinn var að gera tillögu að kennslu- og verkefnahefti sem 

inniheldur stutta forsögu um virkni forritsins og tillögur að hentugum grunn verkefnum fyrir 

nemendur á efri skólastigum.  

1.3. Gildi rannsóknar og rök fyrir vali á viðfangsefni 

 

Störf fatahönnuða hafa tekið miklum breytingum á síðustu árum vegna tilkomu örrar 

tæknivæðingar og Veraldarvefsins eins og áður sagði. Allt snýst um að koma hönnunar- og 

framleiðslugögnum á milli staða með stafrænum hætti. Eðlilega gera þessir nýju starfshættir 

meiri kröfur til fatahönnuða og starfsumhverfis þeirra. Fyrir utan það að fá góða hugmynd og 

vinna að flottri hönnun þá þarf hann líka að hafa kunnáttu og reynslu á teikniforrit og gerð 

svokallaðra tæknipakka (e. technical package) er orðin nauðsynleg.  

Höfundur er menntaður fatahönnuður og útskrifaðist með BFA-gráðu (Bachelor of fine Arts) 

í fatahönnun árið 2011 frá The Art Institute of Seattle og hefur starfað sem sjálfstætt starfandi 

hönnuður. Í náminu var sérstök áhersla lögð á þekkingu í Adobe Illustrator og kennt hvernig 

hugmyndaspjöld, stemmningsspjöld, tískuteikningar og flatar vinnuteikningar verða til alveg 

frá blaði og penna upp í nákvæmar tölvuteikningar. Markmiðið var að nemendur yrðu 

samkeppnishæfir eftir að námi lauk þar sem iðnaðurinn notar forritið í tengslum við 

fataframleiðslu. Einnig var lögð áhersla á sníðagerð, hugmyndavinnu, drapperingu, 

stærðarstækkun á sniðum (e. grading) og hönnunarsögu. Með þá vitneskju og reynslu þótti 

höfundi áhugavert að rannsaka hverjar áherslurnar eru í kennslu á tölvuteikniforrit og 

framboð námsefnis því tengdu innan framhaldsnáms á Íslandi. 

Hildigunnur Jónsdóttir fatahönnuður sótti einnig sína menntun til Bandaríkjanna, nánar 

tiltekið til New York og útskrifaðist þar frá skólanum Fashion Institute of Technology (FIT) árið 

2010. Hún fékk alla þá menntun í Adobe Illustrator sem skólinn taldi hana þurfa til að vera 

samkeppnishæfa í hópi hönnuða. Stuttu eftir útskrift flutti hún aftur heim til Íslands og tók 

eftir því að þeir skólar sem kenna fata- og textílhönnun hérlendis kenna ekki það sem til þarf 
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til að geta sótt um vinnu eða starfað hvar sem er í heiminum. Seinna hóf hún nám við 

Listaháskóla Íslands í listkennsludeild og fjallaði í meistararitgerð sinni (2016) um tæknilega 

hlið fatahönnunar. Þar talar hún út frá eigin reynslu af því að vera í samskiptum við erlenda 

framleiðendur og útbúa skjöl með tæknilegum útskýringum fyrir framleiðslu flíkar, þ.e. 

tæknipakki (e. technical package).  Hildigunni kynntist höfundur þegar hún sjálf fór að huga 

að sínu verkefni. 

Í forkönnuninni kom í ljós að kennsla í Adobe Illustrator í tengslum við fata- og textílhönnun 

á Íslandi er mögulega lítil sem engin og kennslu- og verkefnahefti í forritinu sérstaklega tengt 

fata- og textílhönnun er ekki til.  Lagt var upp með rannsóknarspurninguna: Hvernig er staða 

tölvutengds náms í fata- og textílnámi á framhaldsstigi? Fyrir utan sjálfa 

rannsóknarspurninguna voru nokkrar spurningar sem höfundi þótti styðja við viðfangsefnið 

eins og: Hvers vegna Adobe Illustrator frekar en önnur teikniforrit? Hve stór þáttur er forritið 

í því fata- og textílhönnunarnámi sem boðið er upp á á framhaldsstigum? Hve stór þáttur er 

forritið í menntun, þróun og starfi starfandi fata- og textílhönnuða? Og hvernig getur forritið 

nýst í námi í fata- og textílhönnun á framhaldsstigi?   

Tilgangur verkefnisins var að kanna hvort að þeir skólar sem bjóða upp á fata- og textílhönnun 

á framhaldsstigi séu að fylgja markmiðum námskráa, þróunar samtímans, framhaldsnáms og 

atvinnulífs greinarinnar. Tilfinning höfundar fyrir verkefnið var sú að ekki væri nægilega vel 

haldið utan um þessa þætti innan skólanna. Markmiðið var því að kanna það og ásamt því að 

útbúa kennslu- og verkefnahefti um teikniforritið Adobe Illustrator sem leið til að auka 

grunnþekkingu á starfrænni teiknivinnu og sem sérstaklega væri ætlað fyrir kennara og 

nemendur á framhaldsstigi í fata- og textílhönnun. Að mati höfundar er afar mikilvægt að 

fata- og textílhönnuðir, hvort sem þeir eru útlærðir eða ekki, tileinki sér slíka þekkingu til þess 

að vera samkeppnishæfir í greininni. 

1.4. Uppbygging ritgerðar 

 

Ritgerðin skiptist í fræðilega umfjöllun um stöðu tækniþekkingar í námi og atvinnu 

fatahönnuða. Í tengingu við það var gerð forkönnun og skoðaðar áherslur í námsframboði í 

fata- og textílhönnun á tæknilegum þáttum á framhaldsstigum. Með þeirri nálgun fékkst 

rökstuðningur fyrir þörfina á kennslu- og verkefnahefti í Adobe Illustrator. Gerð er greining á 
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innihaldi og uppbyggingu kennslu- og verkefnaheftisins í Adobe Illustrator með stuðningi 

erlendra fagbóka þar sem lítið er til af efni sem gefið hefur verið út á íslensku. Að lokum var 

lögð fram tillaga að kennslu- og verkefnahefti sem inniheldur umfjöllun um sögu og virkni 

forritsins.  

Greinagerð þessi skiptist í níu megin kafla og nokkra undirkafla. Í inngangi er farið yfir ástæðu 

höfundar fyrir vali á viðfangsefninu, tilgangi og helstu markmiðum. Eins er rannsóknin 

útlistuð í stuttu máli. Í öðrum kafla er farið í fræðilega umfjöllun viðfangsefnisins og stiklað á 

stóru um það nám sem í boði er hér á landi í fata- og textílhönnun.  Þar er stuðst við heimildir 

úr Aðalnámskrá, Hvítbókinni og Hönnunarstefnu Íslands til að sýna fram á mikilvægi 

tækniþróunar í námi og á atvinnumarkaði. Í þriðja kafla skoðuð tækniþróun og tengslin við 

atvinnumarkaðinn og tæknipakkinn útskýrður. Í fjórða kafla er því lýst hvernig teikniforritið 

Adobe Illustrator virkar og hvernig hægt er að tengja það inn í fata- og textílhönnun. Ekkert 

íslenskt kennsluefni er til um Adobe Illustrator tengt fatahönnun en það er nokkuð um 

erlendar bækur og fer höfundur aðeins yfir uppsetningu þeirra.  

Í fimmta kafla er rannsókninni gerð skil, rannsóknaraðferð, framkvæm, gagnasöfnun 

úrvinnsla gagna og í sjötta kafla eru skoðaðar niðurstöður úr spurningakönnuninni. Í sjöunda 

kafla er farið yfir uppsetningu og innhald kennslu- og verkefnaheftis Adobe Illustrator, 

grunnkennsla og verkefnavinna. Í áttundi kaflinn eru umræður og lokaorð. Þar kemur fram 

hvernig kennslu- og verkefnaheftið er hugsað, hvernig efnistök byggjast á fræðilegum 

atriðum og hugmynd að því hvernig nýta megi heftið sem best. Í lokaorðum fer höfundur yfir 

vangaveltur sínar varðandi verkefnið í heild, hvernig tókst til og þá vinnu sem bjó að baki. 
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2. Fræðileg umfjöllun 

Í þessum hluta ritgerðarinnar verður fjallað um tölvuteiknun á framhaldsstigum og hvernig 

tæknin mótar umhverfi okkar í daglegu lífi. Stafræn gögn og opinn hugbúnaður getur veitt 

meiri möguleika í allri tækniþróun og einfaldað ferlið frá hugmynd til framsetningar. 

Áfangalýsingar þeirra skóla sem bjóða upp á fata- og textílhönnun eru skoðaðar með það í 

huga hversu tölvustutt námið er.  

2.1. Tölvuteiknun í framhaldsnámi 

 

Samkvæmt Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011 er það hlutverk framhaldsskóla að stuðla að 

alhliða þroska allra nemenda og virkja þátttöku þeirra innan lýðræðislegs þjóðfélags með 

námi við hæfi. Framhaldsskólar eiga þar að auki að sinna miðlun þekkingar og þjálfun 

nemenda þannig að þeir öðlist færni til að takast á við sérhæfð störf og verkefni og hafi 

forsendur til að sækja sér frekari menntun. Í Aðalnámskrá framhaldsskóla frá árinu 1999 er 

talað um mikilvægi þess að nemendur geti tileinkað sér allar þær nýjungar sem tölvuvinna 

býður upp á hverju sinni og að áfangar mótist af þeim nýjungum (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla, 1999). Þrátt fyrir það að þessi námskrá frá árinu 1999 sé ekki í gildi í dag sýnir 

það fram á að þessir þættir er varða tækniþróun hafa lengi verið taldir mikilvægir innan náms.  

Í heftinu Sköpun, riti frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu kemur eftirfarandi fram: 

Tæknin mótar umhverfi okkar í daglegu lífi og er ríkur þáttur í atvinnulífi en 
innviðir hennar fá oft litla athygli í skólastarfi. Einföld forritun og ýmiss konar 
samsetning íhluta og tækjabúnaðar eru tilvalin viðfangsefni fyrir áhugasama 
og skapandi huga á öllum aldri en hafa ekki náð mikilli fótfestu í skólum. Opinn 
hugbúnaður og opinn vélbúnaður opna nýja möguleika í þeim efnum. Ýmiss 
konar teikning og miðlun í þrívídd er líka að verða leikur einn og opnar nýja sýn 
á tækni og manngert umhverfi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012). 

 

Sköpun er mikilvægur grunnur þess að horfa til framtíðar og hafa frumkvæði að mótun 

viðfangsefna, framkvæma eitthvað nýtt og miðla því áfram. Í Aðalnámskrá framhaldsskóla 

kemur fram að sköpun sé: „að uppgötva, njóta, vekja forvitni og áhuga, virkja ímyndunarafl 

og leika sér með möguleika.“ Sköpun er eitthvað óráðið sem eftirsótt er að koma í 
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framkvæmd og þannig ýtir hún undir forvitni, áskorun og leit. Sköpun vekur upp nýja sýn á 

viðteknar hugmyndir og brýtur upp reglur og kerfi (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011).  

Í Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011 er fjallað um það að víkka megi skólastofur og dýpka með 

áhugaverðum tólum og stafrænum gögnum. En til þess að svo geti orðið þá þarf góð kunnátta 

að vera til staðar. Þannig getur opinn hugbúnaður opnað nýja möguleika og nýja sýn á tækni.  

Hvítbók mennta- og menningarmálaráðuneytis Íslands fjallar um umbætur í menntun og þar 

kemur fram að í menntakerfinu sé markmið framtíðarsýninnar að ungt fólk á Íslandi standi 

jafnfætis erlendum jafnöldrum og njóti sömu tækifæra til þátttöku í samfélaginu og 

atvinnulífi á 21. öld. Ef menntakerfinu á að takast það markmið að undirbúa nemendur fyrir 

líf og störf 21. aldarinnar þarf hæfni og menntun kennara að endurspegla þá menntun sem 

við viljum að nemendur þeirra tileinki sér (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2014). Í 

Hvítbókinni kemur einnig fram að við lifum á tímum tækniþróunar og alþjóðavæðingar og að 

loksins hafi augu manna beinst að upplýsinga- og samskiptahæfni. Nýting þeirrar hæfni hefur 

breytt öllum þeim kröfum sem gerðar eru í samfélagi og atvinnulífi. Samkvæmt Hvítbókinni 

er færni og þekking í tölvunotkun mjög ofarlega miðað við önnur Evrópulönd og hlutfall 

fullorðinna sem búa að þeirri færni er hátt á meðal Íslendinga (Hvítbókin, 2014).  

Í Hönnunarstefnu Íslands 2014-2018 er farið inn á mikilvægi þess að hafa sér menntað 

starfsfólk innan skólanna til að miðla metnaðarfullri dagskrá til að efla kennslu- og námsefni 

og kennsluaðferðir og að fræða kennara um ákjósanlegar leiðir til að kenna hönnun. Þar 

kemur einnig fram að megináherslan þurfi að vera á ferlið frá hugmynd til framsetningar og 

að afurð sé ekki bara vara heldur líka kerfi eða þjónusta. Miða ætti að því að nemendur geti: 

„beitt mismunandi framsetningaraðferðum ýmist með mótun, teikningu, stafrænum miðlum 

og orðum hvort sem er í rituðu eða mæltu máli“ (Hönnunarstefna Íslands 2014-2018).  

Hér á undan hefur verið fjallað um að brjóta upp hið hefðbundna mynstur og veita nýja sýn 

á hugmyndir og efla framtíðarsýnina í tækni í tengslum við nám og störf. Innan hæfniviðmiða 

framhaldsskóla eiga lokamarkmið allra námsbrauta að taka mið af hæfni nemenda og 

framtíðaráformum  (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011). Miðað við hversu hröð alþjóðleg 

tækniþróun er nú til dags er nauðsynlegt fyrir okkar samfélag að auka þekkinguna til að 

sporna við hömlun í þeirri þróun. Það er því afar mikilvægt að þróun kennsluaðferða fylgi 

samtímanum á öllum sviðum, líka innan tækninnar. Megináherslan þarf að vera á ferlið frá 
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hugmynd til framsetningar hvernig vara verður til og hvernig kerfi og tækni hjálpa til við að 

halda utan um það ferli. Hönnunarnám á framhaldsstigi þarf að miðast að því að nemendur 

fái þjálfun í að setja fram hugmyndir og þróa hugmyndir á stafrænu formi sem mikilvægan 

undirbúning fyrir nám og störf í greininni.  

 

2.2. Námsframboð í fata- og textílhönnun á Íslandi 

 

Þeir skólar sem sem bjóða upp á nám í fata- og textílhönnun eru nokkrir og má þar nefna 

Fjölbrautarskólann í Garðabæ, Fjölbrautarskólann í Breiðholti, Fjölbrautarskóla Suðurnesja, 

Tækniskólann og Listaháskóla Íslands. 

Fjölbrautarskólinn í Garðabæ býður upp á námsbrautina Listnámsbraut fata- og 

textílhönnunarsvið til stúdentsprófs. Innan þess sviðs  eru þrír skylduáfangar, FATA1ST05, 

TÍSK3TF05 og TÍSK2TH05, sem eiga það allir sameiginlegt að áfangalýsingar þeirra koma inn 

á einhvers konar tölvunotkun. FATA1ST05 - Saumtækni er fyrsta þreps áfangi þar sem 

nemendur eiga að læra uppsetningu vinnulýsinga, tískuteikninga og flatra vinnuteikninga í 

tölvum. TÍSK2TH05 – Tískuteikning og hugmyndavinna er áfangi á öðru þrepi þar sem þema- 

og litaspjöld og tískuteikningar eru unnar bæði í höndum sem og í tölvum. Auk þess eru 

kynntar fjölbreyttar aðferðir við gerð óhefðbundinna tískuteikninga. TÍSK3TF05 - 

Tískuteikning og ferilmappa er áfangi á þriðja þrepi þar sem nemendur halda áfram að þjálfa 

teikningu með tölvupenna og mottu og vinna teikningar í Photoshop. Eins eru teikningar 

tískuteiknara (e. illustrators) skoðaðar. Fjölbrautarskólinn í Garðabæ er með Adobe 

Illustrator í tveimur tölvustofum skólans en notkunin er í algjöru lágmarki og er aðeins kennd 

af gestakennurum og ekki á hverri skólaönn (Fjölbrautaskólinn í Garðabæ, 2018). 

Í Fjölbrautarskólanum í Breiðholti er Fata- og textílbraut og er hún til stúdentsprófs. Innan 

þeirrar brautar eru tveir áfangar þar sem farið er  á einhvern hátt inn á tölvunotkun. Áfanginn 

1HH04, fyrsta þreps áfangi, kynnir nemendum fyrir notkun tölvu og forrita ætluðum hönnun. 

Kennd eru undirstöðuatriði í hugmyndavinnu fyrir fatahönnun, hvernig hugmyndir eru 

útfærðar með tísku- og flötum teikningum og vinnuteikningum sem sýna fatnað með öllum 
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smáatriðum. Hinn áfanginn, 2TS04, er á öðru þrepi þar sem lagður er grunnur í notkun skanna 

og frekari vinnu í teikniforriti (Námskrá.is, 2018). 

Fjölbrautarskóli Suðurnesja býður upp á Listnámsbraut, textíl- og hönnunarlína og telst það 

nám til stúdentsprófs. Innan brautarinnar var, árið 2016, einn áfangi sem kom inn á 

tölvuvinnu í hönnun. Sá áfangi finnst hvergi í dag árið 2019 á heimasíðu skólans þrátt fyrir 

ítarlega leit höfundar. Sá áfangi lagði áherslu á að nemendur gætu tileinkað sér allar þær 

nýjungar sem tölvuvinna býður upp á hverju sinni og að áfanginn mótist af þeim nýjungum.  

Að loknu fyrsta skólaári Listaháskólans eiga nemendur að hafa öðlast grunnskilning og færni 

í fatahönnunarferli. Hafa öðlast innsýn í starfsumhverfi fatahönnuða og aukið við sig færni til 

að útskýra og rökstyðja eigin verk og ákvarðanir. Forritin öll er valáfangi á Hönnunarbraut 

sem er innan Hönnunar- og arkitektúrdeild skólans. Þar er megináherslan lögð á að 

nemendur læri að nota Adobe forritin, skilji þau og nýti sér helstu tól og tæki þeirra 

(Listaháskóli Íslands, 2016). 

Tækniskólinn býður upp á brautina Hönnun og handverk. Innan þeirrar brautar geta 

nemendur útskrifast sem löggiltir klæðskerar og/eða kjólameistarar. Tækniskólinn kennir 

tölvustuddan áfanga þar sem nemendur læra að útbúa að snið í tölvuforriti og prenta þau út 

í raunverulegum stærðum og í mismunandi stærðarflokkum. TÖF1A2K/2A2K – Tölvustudd 

hönnun fataiðna er skylduáfangi í Tækniskólanum. Í áfanganum kynnast nemendur skapandi 

möguleikum tölvunnar í samhengi tvívíðrar listsköpunar, handverks og hönnunar. Þeir 

fræðast um grunnatriði myndvinnslu tvívíðra mynda í tölvu, læra skönnun og töku stafrænna 

ljósmynda og hvernig má vinna með þær.  

Af þessu sem á undan er talið má ráða að skólarnir séu að bjóða upp á og kenna fremur 

takmarkað í tölvustuddri teikningu, en ekki er hægt að sannreyna hvort og hvernig sé verið 

að kenna það sem fram kemur í lýsingum og þá hvort kennarar hafi til þess þekkingu og væri 

það efni í aðra og jafnvel viðameiri rannsókn. Áberandi er að kennsluefni sé ábótavant í 

teikniforritum eins og Adobe Illustrator. Það er mikilvægt að nemendum í fata- og 

textílhönnunarnámi hérlendis sé boðið upp á þann möguleika að verða samkeppnishæfir eftir 

framhaldsnám á atvinnumörkuðum bæði hérlendis og erlendis. Ekki síst á það við til að byggja 

upp okkar eigin hönnun.  
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3. Tækniþróun og tengsl við atvinnumarkað 

Með tilkomu Veraldarvefsins og aukinni tækni eru fatahönnunarfyrirtæki í viðskiptum um 

allan heim (Garner og Keiser, 2012). Deborah Beard skrifaði bókina The Complete Book of 

Technical Design for Fashion and Technical Designers. Þar kemur hún inn á það hve 

tæknilegur fatahönnuður er mikilvægur fyrir allt hönnunarferlið í heild. Það er ekki nóg að 

vera með flotta fatahönnuði, bestu verksmiðjurnar eða góðan sölumann. Ef lokaútkoman á 

flíkinni passar ekki eða hefur á einhvern hátt ekki réttan frágang og áferð þá er það eingöngu 

tæknilegur fatahönnuður sem getur fundið út úr mistökunum og bætt hönnunina. Hann er 

sá sem hefur réttu þekkinguna og þá nákvæmni sem þarf (Beard, 2013). Tæknilegur 

fatahönnuður ber þannig ábyrgð, en það er mismunandi eftir fyrirtækjum en í flestum 

tilfellum ber hann ábyrgð á sniðum og prufugerð. Eins lagfærir hann teikningar/skissur, 

stjórnar framleiðsluferlinu og skrifar athugasemdir. Honum ber að vinna með framleiðendum 

og birgjum á öllum stigum framleiðslunnar og leggur auk þess sitt af mörkum í gerð 

tæknipakkans (Lee og Steen, 2014).  

Með mikilli tækniþróun í stafrænni hönnun hafa mörg tískuteiknunarforrit komið fram og þar 

eru Adobe framleiðendurnir fremstir í flokki. Teikniforritið Adobe Illustrator var fyrst þróað 

fyrir Apple Macintosh árið 1985 því mikil þörf var á betri skilgreiningu í grafík og dýpt lita. Þeir 

hafa þróað forrit sem koma að góðum notum í stafrænni hönnun, bæði punktaforrit 

(e.bitmap) og vektor forrit (e.vector graphic) og má þar nefna Adobe Photoshop 

(myndvinnsla) og Adobe Illustrator (teikning).  

Denise Threlfall hefur víðtæka reynslu í þróun á hönnun og innleiðingu nýs námsefnis innan 

skólakerfisins og markaðs- og starfsnáms í Bandaríkjunum. Samkvæmt Threlfall er mikilvægt 

að koma inn meiri tækni í textíl og fatahönnun í dag. Nemendur verða að hafa þá þekkingu 

sem þarf til að komast af í atvinnubransanum í dag. Hún greinir frá í grein sinni „Incorporating 

technology in a fashion program” að í dag sé tískuiðnaðurinn að treysta algjörlega á tölvur. 

Hönnun á fatnaði og efnum, teikningar og markaðssetning er allt gert á tölvum. Nemendur 

þurfa þess vegna að læra á þessi einföldu forrit eins og Word og flóknari forrit eins og 

teikniforritin Adobe Illustrator og Photoshop til þessa að vera samkeppnishæfir í 

atvinnugreininni. Með því að kunna að nota margskonar forrit í iðnaðinum víkka nemendur 
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kunnáttu sína og eiga meiri möguleika að fá atvinnu hjá virtum fatahönnunarfyrirtækjum. 

Tölvunotkun hefur áhrif á framvindu og fagmennsku á hverju stigi (Threlfall, 2001). 

Á öllum helstu erlendu atvinnumiðlum fara allir atvinnurekendur fram á að fatahönnuðir eða 

aðstoðarfatahönnuðir kunni á einhvers konar teikniforrit, og er Adobe Illustrator nefndur í 

flestum tilfellum. Hvort sem um er að ræða grunnkunnáttu, meiri menntun eða reynslu. Auk 

þess er farið fram á að hönnuðurinn kunni að útbúa tæknipakka. Höfundur skoðaði margar 

atvinnuauglýsingar á Internetinu bæði hérlendis, í Evrópu og í Ameríku og farið var má segja 

í öllum tilvikum fram á kunnáttu í Adobe Illustrator. „You will need to have excellent Adobe 

Photoshop and Illustrator skills“ er til dæmis það sem kemur fram þegar talað er um 

hæfniskröfur umsækjanda. Að viðkomandi þurfi að búa yfir framúrskarandi kunnáttu og 

færni í tilteknum forritum. Eins er komið inn á mikilvægi þess að hafa tæknipakkakunnáttu 

„The successful candidate will have an excellent tech pack portfolio“ (sjá viðauka A).  

Þótt fátt sé um atvinnuauglýsingar á Íslandi þar sem óskað er eftir fatahönnuðum þá kemur 

fyrir að þær birtast. Nýverið óskaði íslenskt fyrirtæki eftir framleiðslustjóra til síns liðs og kom 

þar fram undir menntunar- og hæfniskröfum að góð, almenn tölvukunnátta væri kostur, þar 

á meðal Adobe Illustrator. Undir starfssviði framleiðslustjórans kemur fram að hann muni 

túlka hugmyndir fyrir birgja með gerð tækniskjala, (t.d. flatar teikningar, málsetning, 

graddering og efnislistar (sjá viðauka Á). 

3.1. Tæknipakki 

 

Teikniforrit eru forrit sem hönnuðir nota í hönnunarferlinu meðal annars til að auðvelda 

samskipti á milli landa fyrir framleiðslu. Stafrænar teikningar og vinnuteikningar sýna hvernig 

flíkin á að líta út eftir framleiðslu og smáatriðin í teikningunni eru skýrari heldur en teikningar 

sem eru handskrifaðar á blaði. Vinnuteikningar sýna öll þau smáatriði sem flíkin ber eins og 

til dæmis sauma sem eru sjáanlegir utan á flíkinni, kraga, vasa, tölur, bönd, sniðsauma og svo 

má lengi telja. Með því að vera með teikningar á stafrænu formi er hægt að senda hönnun 

hvert sem er í heiminum á einu augnabliki (Tallon, 2008). 

Tæknipakki er samansafn af upplýsingum um þá flík sem búið er að hanna og er á leið í 

framleiðslu. Vinnuteikning af hannaðri flík er sett fram í stöðluðu formi innan tæknipakkans 
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sem notað er til að auðvelda samskipti á milli teiknara, hönnuða, sniðagerðar, klippara, 

innkaupastjóra, saumastofa og allra annarra sem koma að framleiðslu fatnaðarins (Tallon, 

2008). Framleiðandi þarf þessar upplýsingar til þess að tryggja nákvæma samvinnu við 

hönnuðinn og til að geta yfirhöfuð framleitt flíkina rétt. Með því að gera teikningarnar í tölvu 

þá kemur hönnuður í veg fyrir samskiptaörðugleika og mislæsi í sjálfri framleiðslunni og því 

verða færri mistök sem minnka heildarkostnað og framleiðslutíminn verður töluvert styttri.  

Til þess að geta búið til tæknipakka þá þarf hönnuður að geta hannað og teiknað í teikniforriti. 

Adobe Illustrator er virtasta teikniforritið sem langflestir hönnuðir nota. Fleiri forrit eru í boði 

en iðnaðurinn notar Adobe Illustrator þar sem það er talið fullkomnasta forritið. Kennsla á 

slíkt teikniforrit er því mjög mikilvæg fyrir upprennandi fata- og textílhönnuði á Íslandi, það 

er að segja ef nýútskrifaðir nemendur eiga að fá tækifæri til og að geta verið samkeppnishæfir 

á vinnumarkaði á heimsvísu. Störf í fata- og textílhönnun eru störf án landamæra vegna þess 

að þau eru unnin á þennan stafræna máta sem fjallað hefur verið um hér á undan.  

Tæknipakki inniheldur að minnsta kosti fjórar staðlaðar blaðsíður sem oftast eru gerðar í 

Adobe Illustrator og Microsoft Excel. Þessar blaðsíður eru útlitssíða (e. style summary sheet) 

sem sýnir flata teikningu af flíkinni bæði að framan og aftan. Upplýsingasíða (e. detail page) 

sýnir flata teikningu af flíkinni bæði að framan og aftan ásamt nákvæmari útlistun á flíkinni 

og hlutum hennar svo sem vösum, rennilásum, tölum, smellum, merkingum, fóðri, frágangi 

sauma o.s.frv. Hér þarf oftast fleiri en eina síðu þar sem flóknari flíkur þurfa greinargóðar 

útskýringar. Máltafla (e. proto spec sheet) sýnir allar mælingar af flíkinni og verða þær að 

vera eins nákvæmar og mögulegt er. Efnislisti (e. bill of materials) sýnir svo nákvæmlega 

hvaða efni og fylgihlutir eru í hverri litapallettu. 

Samkvæmt athugunum höfundar hefur engin rannsókn verið framkvæmd hér á landi um 

mikilvægi teikniforrita líkt og Adobe Illustrator og notkun þeirra í tengslum við fata- og 

textílhönnun. Eina rannsóknin sem snertir á viðfangsefninu er eftir Hildigunni Jónsdóttur en 

hún rannsakaði hvort vöntun sé á nútímalegri kennslu í tæknilegum vinnuteikningum. Í 

rannsókn hennar kemur fram að nemendum hér á landi er ekki kennt að vinna með 

stafrænar, tæknilegar vinnuteikningar sem er mjög mikilvægur þáttur í fatahönnun í dag og 

hefur verið í um tíu ár. Hildigunnur talar um það að mikil vöntun sé á náms- og kennsluefni 

hér á landi. Nokkrar nýlegar bækur sem lýsa gerð tæknipakka er að finna á ensku sem hún 
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notar máli sínu til stuðnings. Í bókinni The Spec Manual eftir Michele Wesen Bryant og Diane 

DeMers frá árinu 2005 er talað um könnun sem höfundar bókarinnar gerðu um 

framtíðarnotkun á tækni í tísku. Niðurstaðan var sú að alþjóðavæðingin og samstarf 

vörustýringar úr mismunandi áttum sé stigvaxandi. Handteiknaðar flatar teikningar og færni 

tengd einhvers konar teikniforritum væri iðulega krafist af nýjum starfsmönnum og telja 

höfundar að hæfnin til að teikna og skrifa nákvæmar upplýsingar í tæknipakka sé mikilvægari 

en nokkurn tímann áður við gerð á nothæfum fatnaði (Bryant og DeMers, 2005). 

Hildigunnur talaði um eigin reynslu í sínu verkefni þar sem hún starfaði sem fatahönnuður. Í 

því starfi fólst hennar hlutverk í gerð tæknipakka, yfirferðar á prufum og það að vera í 

samskiptum við framleiðendur um vöruþróunarferlið. Rannsóknar- og hugmyndavinnan var 

einungis lítill partur af starfi hennar, eða um 10-20%. Staðreyndin í hennar tilfelli var því sú 

að mesta áherslan var lögð á tæknilega þáttinn (Hildigunnur, 2016). Hennar grunnur í námi 

kom sér því vel og sýnir mikilvægi þess að skólarnir hér á landi þurfi að fylgja tækniþróun eftir 

bestu getu svo að samfélag okkar týnist ekki í straumnum og fái sömu tækifæri og aðrar 

þjóðir.  
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4. Adobe Illustrator og tenging þess í fata- og textílhönnun 

Hugmynda- og stemmningspjöld, þema- og litaspjöld og tískuteikningar eru hluti af 

hönnunarferlinu og í stórum fyrirtækjum erlendis eru þessi atriði búin til í teikniforritinu 

Adobe Illustrator svo auðvelt sé að senda verkefni á milli innan fyrirtækja og á milli landa. 

Hugmynda- og stemmningspjöld, þema- og litaspjöld og tískuteikningar eru að sjálfsögðu 

einnig handskrifaðar og er það jafn mikilvægt að nemendur læri að gera skissur í höndunum 

eins og það er mikilvægt að gera teikningar í Adobe Illustrator. Hver og einn hönnuður metur 

hvora aðferðina hann notar þegar um byrjunarstig hönnunar er að ræða en síðar þegar 

hönnunin er komin á næsta stig þá er hún í lang flestum tilvikum teiknuð upp í teikniforriti 

líkt og Adobe Illustrator er. Því næst eru teiknaðar flatar vinnuteikningar fyrir tæknipakkann 

(e. technical package) sem sýna þau smáatriði sem framleiðendur þurfa að fá vitneskju um til 

þess að framleiða flíkina sem réttast.  

4.1. Um Adobe Illustrator 

 

Adobe Illustrator var fyrst þróað fyrir Apple Macintosh árið 1985 því mikil þörf var á betri 

skilgreiningu í grafík og dýpt lita. Með þeirri þróun urðu tölvuskjáir stærri hjá Apple og margar 

útgáfur forritsins litu dagsins ljós á stuttum tíma. Með mikilli tækniþróun í stafrænni hönnun 

hafa mörg tískuteiknunarforrit komið upp á yfirborðið og þar eru Adobe framleiðendurnir 

fremstir í flokki. Þeir hafa gefið frá sér forrit sem koma að góðum notum í stafrænni 

hönnunarvinnslu, bæði punkta forrit (e. bitmap) og vektor forrit (e. vector graphic) og má þar 

nefna Adobe Photoshop (myndvinnsla) og Adobe Illustrator (teikning).  

Allar stafrænar teikningar eða myndir eru annaðhvort punktamyndir eða vektor myndir. Til 

að útskýra megin mun forritanna er punktaforrit (e.bitmap program) oft kallað „málverka” 

forrit (e.painting program) þar sem myndir eru unnar í litlum rúðum. Í punktaforritum fer 

upplausn myndanna úr fókus ef myndin er stækkuð (e.zoom in) og lítur út eins og hún sé gerð 

úr fullt af litlum, lituðum rúðum. Hver rúða er einstök og hefur áhrif á myndina. Skýrleikinn 

minnkar því töluvert ef mikil stækkun á sér stað (Centner og Vereker, 2007). Adobe Illustrator 

er vektor forrit (e. vector graphic). Vektor forrit heldur upplausn myndanna alltaf eins og 

missa aldrei gæðin þó svo að myndin sé stækkuð (e. zoom in), minnkuð (e. zoom out) eða 
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snúin á einhvern hátt. Vektor teikningar eru búnar til með tengipunktum (e. anchor points) 

og línum (e. path segments) sem dregnar eru til og frá með ákveðnum bendli (e. pointing 

device). Með því tengjast punktarnir saman og mynda ákveðna teikningu eða mynd. Þau 

teikniverkfæri sem í boði eru í Adobe Illustrator eru notuð til að búa til nákvæmar línur, form 

og mynstur með vel skilgreindum brúnum og smáatriðum (Adobe system incorporated, 

2005). Þessi verkfæri eru einstaklega góð til að vinna með flóknar samsetningar eins og 

vinnuteikningar. Allar myndir í Adobe Illustrator eru búnar til með vektor gæðum sem þýðir 

að forritið hefur sjálfstæða upplausn og er hið fullkomna forrit til að búa til vinnuteikningar 

af einhverju tagi (Tallon, 2006). Skýrleiki teikninganna, eða myndanna, er þó háður gæðum 

þeirra tækja sem kasta verkunum frá sér, s.s. prentari eða skjávarpi (Centner og Vereker, 

2011).  

 

 

 

 

4.2. Kostnaður og aðrar upplýsingar um forritið 

 

Hugbúnaðarsetrið sér um Adobe hugbúnaðinn hér á landi.  Kostnaður fyrir Adobe Illustrator 

er um það bil 63.000 kr. á ári fyrir einstaklinga og bjóða þeir upp á greiðsludreifingu á 12 

mánuði. Einnig er hægt að kaupa öll Adobe forritin sem eru 14 talsins í einum pakka og kallast 

sá pakki Creative cloud og kostar hann 146.000 kr. á ári. Hugbúnaðarsetrið býður einnig upp 

á fyrirtækjapakka og pakka fyrir skólastofnanir. Í sumum tilfellum kjósa einstaklingar að vinna 

með önnur teikniforrit heldur en Adobe Illustrator og er það þá vegna þess að önnur 

sambærileg forrit eru þeim að kostnaðarlausu(Hugbúnaðarsetrið, 2018).  

 

 

Virkni tengipunkta í Adobe Illustrator forritinu. 
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4.3. Námsbækur í Adobe Illustrator 

 

Ekki er mikið um námsbækur sem kenna grunnatriði teikniforritsins Adobe Illustrator sem 

eru eingöngu tileinkaðar fata- og textílhönnun. Það er þó nokkrar og má þar nefna bækur 

eins og Creative fashion design with Illustrator sem gefin var út árið 2006 af Kevin Tallon og 

bókin Fashion Designer's Handbook for Adobe Illustrator, 2nd Edition, eftir Marianne Centner 

og Frances Vereker sem kom út árið 2011. Báðar eru þessar bækur einstaklega góðar sem 

kennsluefni á forritið þó þær séu veigamiklar og þungar. Uppsetning þeirra er aðgengileg og 

það er þægilegt að ná tökum á forritinu með því að fylgja þeim. Þær sýna öll þau grunn atriði 

sem mikilvægt er að kunna. Eins gefa þær góðar og ítarlegar upplýsingar um flóknari atriði 

þegar búið er að ná tökum á grunninum eins og flókna fylgihluti eða mynstruð efni.  

Báðar bækurnar eru svipaðar í grunninn en bókin Creative fashion design with Illustrator 

hefur það fram yfir hina að hún er hönnuð með það í huga að nemandinn nýti sínar eigin 

sköpunargáfur í verkefnin. Bókin hefur að geyma mjög einfaldar og fallegar teikningar sem 

eru þannig upp settar að nemendur hafi meira svigrúm til að breyta og bæta hverju sinni. 

Tallon, höfundurinn að þeirri bók, segir að það sé engin ein leið til að vinna í Adobe Illustrator 

heldur eru margar leiðir til að vinna verkin og nær hann að sýna það vel í bókinni (Tallon, 

2006). Bókin hans er mun persónulegri en hin og lýsir það sér hvað best í uppsetningu 

bókarinnar. Sú bók er meira brotin upp með myndum til að lýsa hverju atriði fyrir sig og ekki 

mikið um þunga texta. Fashion Designer's Handbook for Adobe Illustrator er að mati 

höfundar frekar gamaldags í teikningum og í óspennandi litum. Í bókinn er oft of mikill texti 

sem einnig gæti íþyngt lesendum. Það er lykilatriði að námsbækur séu þannig upp settar að 

þær heilli lesanda til að viðhalda áhuganum. 

Að mati höfundar þá vantar hérlendis kennslu- og verkefnahefti sem yrði aðgengilegt öllum, 

nemendur sem og kennurum. Einfalt, aðgengilegt og mögulega veftækt hefti sem kennir 

grunnatriðin sem þarf til þess að geta gert vinnuteikningar. Þegar kemur að því að útbúa 

námsefni af einhverjum toga má finna gátlista og leiðbeiningar um frágang námsefnis á síðu 

Menntamálastofnunar Íslands. Þar er að finna góðar ábendingar um öll þau helstu atriði sem 

hafa þarf í huga við gerð námsefnisins. Hvað varðar kennslufræðileg og fagleg atriði þarf allt 

námsefni að vera í samræmi við námskrá og gildandi lög. Heildaruppbygging námsefnisins 
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þarf að vera skýr og málfar, framsetning og hugtök við hæfi aldurs nemenda hverju sinni. Öll 

fyrirmæli þurfa að vera greinargóð og skýr svo að ljóst sé í hverju verkefnin eru fólgin. Huga 

þarf að útliti og innihaldi því námsefnið þarf að vera aðlaðandi og áhugavekjandi 

(Menntamálastofnun, 2017). 
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5. Rannsókn 

Viðfangsefni rannsóknar var að komast að því hvernig staða tölvutengds náms í fata- og 

textílnámi er á framhaldsstigi hér á landi. Hvort að þeir skólar fylgi í raun markmiðum 

námskráa, þróunar samtímans, framhaldnáms og atvinnulífs greinarinnar. Rannsakandi 

ákvað einnig að skoða sérstaklega einstaklinga sem menntaðir eru fata- og/eða 

textílhönnuðir og starfa við það í dag. Ástæða þess var að fá betri innsýn á notkun teikniforrita 

í atvinnugreininni, þörf og þekkingu. 

Í þessum kafla ritgerðarinnar verða rannsóknarspurning, aðferð rannsóknar og mælitæki 

skilgreind ásamt umfjöllun um þátttakendur rannsóknarinnar. Auk þess verða gerð skil á 

framkvæmd og gagnaöflun, úrvinnslu rannsóknarinnar og í kafla sex verður farið yfir helstu 

niðurstöður. 

Lagt var upp með eina rannsóknarspurningu: „Hvernig er staða tölvutengds náms í fata- og 

textílnámi á framhaldsstigum?“. Fyrir utan sjálfa rannsóknarspurninguna um hvernig staða 

tölvutengds náms er í fata- og textílnámi á framhaldsstigi var einnig unnið með nokkrar 

undirspurningar: 

• Hvers vegna Adobe Illustrator frekar en önnur teikniforrit?  

• Hve stór þáttur er forritið í því fata- og textílhönnunarnámi sem boðið er upp á í 

framhaldsstigum? 

• Hve stór þáttur er forritið í menntun, þróun og starfi starfandi fata- og textílhönnuða?  

• Hvernig getur forritið nýst í námi í fata- og textílhönnun á framhaldsstigi?   

5.1. Rannsóknaraðferð 
 

Rannsóknina má líta á sem heimildaröflun fyrir verkefnið og tæki til þarfagreiningar. Í 

rannsókninni var stuðst við blöndu af eigindlegri og megindlegri rannsóknaraðferð. Leitast 

var við að fá ákveðna svörun um ákveðið efni sem viðmælendur höfðu reynslu af. Í eigindlegri 

aðferðafræði er leitast við að skoða þátttakandann, reynslu hans og skoðanir. Rannsakandinn 

byrjar á því að velja sér viðfangsefni út frá þeirri heimildaöflun sem hann kýs að skoða. Í 

framhaldi af því er leitast eftir svörum við fyrir fram ákveðnum spurningum (Bogdan og 

Biklen, 2003). Með eigindlegum rannsóknum er þannig mögulegt að öðlast dýpri skilning á 
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ákveðnum þáttum eða fyrirbærum. Við rannsóknina var notast við hentugleikaúrtak (e. 

convenience sampling). Með þessu úrtaki er auðvelt fyrir rannsakanda að ná til þátttakenda 

sem valdir voru út frá ákveðnum viðmiðum (e. criteria) til að fá víðari sýn á viðfangsefnið 

Markmiðið með því úrtaki er að álykta um tengsl milli breyta fremur en að alhæfa yfir á þýðið 

og byggir ekki á líkindum. (Neuman, 2005). Í megindlegum rannsóknum er gengið út frá þeirri 

forsendu að þekking sé uppgötvuð og staðreyndir settar fram á tölulegu formi (Helga 

Jónsdóttir, 2001). Í megindlegum rannsóknum er ákveðið fyrirfram hvað á að skoða. Hér í 

rannsókninni var unnið með staðlaðan spurningalista sem sendur var í tölvupósti til 

viðmælenda rannsóknarinnar og sem þeir svöruðu til baka á sama hátt. Tilgangurinn var að 

fá fram svör sem greindu frá stöðu náms og kennslu í Adobe Illustrator og notkun þess innan 

atvinnulífsins. Einnig voru svörin nýtt í formi þarfagreiningar á kennslu- og verkefnahefti fyrir 

samnefnt teikniforrit. Megindlegar rannsóknir eru staðlaðar rannsóknir þar sem hægt er að 

bera saman niðurstöður og að finna meðaltöl og dreifingu í hverjum hópi fyrir sig og hvernig 

hópar tengjast (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).  

5.2. Framkvæmd 
 

Þegar velja átti viðmælendur var unnin forkönnun og skoðaðar heimasíður þeirra 

framhaldsskóla og háskóla sem bjóða upp á nám í fata- og textílhönnun til þess að athuga 

hvaða skólar það voru sem komu til greina fyrir verkefnið. Við val á þátttakendum var 

tilgangur og markmið rannsóknarinnar höfð í huga (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Tekið var 

mið af því að þátttakendur kenndu fata- og textílhönnun og að þeir væru stjórnendur yfir sínu 

fagsviði innan skólanna með ítök í allar samþykktar ákvarðanir. Við val á starfandi hönnuðum 

voru valdir sjálfstætt starfandi hönnuðir sem hafa verið áberandi á sínu sviði síðustu fimm ár. 

Lögð var áhersla á að vera bæði með hönnuði sem framleiða hér á landi og hönnuði sem láta 

framleiða fyrir sig erlendis.  

Þegar velja átti viðmælendur var ekki úr miklu að moða þar sem mjög takmarkaður fjöldi 

skóla á framhaldsstigi bjóða upp á nám í fata- og textílhönnun. Sendir voru tölvupóstar á 19 

einstaklinga, átta einstaklinga innan skólanna og 11 starfandi hönnuði. Þar var rannsóknin 

útskýrð og þeim boðið að taka þátt í stuttri könnun um teikniforrit með rafrænum hætti. Til 

að byrja með svöruðu sjö einstaklingar póstinum. Eftir ítrekun rannsakanda fengust 11 svör 

og 10 sögðust vilja taka þátt. Sendur var stuttur spurningalisti til viðmælenda sem svöruðu 
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með því að senda spurningarnar til baka í tölvupósti. Viðmælendur höfðu möguleika á að 

svara já og nei spurningum en ennfremur höfðu þeir tækifæri til að tjá sig nánar um svörin. 

Svörin voru síðan sett upp í töflur og borin saman. 

5.3. Þátttakendur 
 

Þátttakendur voru 10 talsins og valdir með tilgang og markmið rannsóknarinnar í huga. Valdir 

voru fimm starfandi sviðsstjórar/fagstjórar í nokkrum af þeim skólum sem kenna fata- og 

textílhönnun á framhaldsstigi og fimm starfandi fata- og textílhönnuðir. Flestir þátttakendur 

kusu að nafnleyndar og því hefur þeim verið gefin númer. 

Hópur A (starfandi sviðsstjórar/fagstjórar) 

• Sviðsstjóri/fagstjóri nr.1 

• Sviðsstjóri/fagstjóri nr.2 

• Sviðsstjóri/fagstjóri nr.3 

• Sviðsstjóri/fagstjóri nr.4 

• Sviðsstjóri/fagstjóri nr.5 

Hópur B (starfandi fata- og textílhönnuðir) 

• Hönnuður nr.1 – Fatahönnuður - íslensk framleiðsla 

• Hönnuður nr.2 – Fatahönnuður og teiknari – erlend framleiðsla 

• Hönnuður nr.3 – Fatahönnuðir- íslensk framleiðsla 

• Hönnuður nr.4 – Erlend og íslensk framleiðsla 

• Hönnuður nr.5 – Erlend framleiðsla 

5.4. Gagnasöfnun, úrvinnsla og gagnagreining 

 

Spurningalistar voru sendir á netföng þátttakenda. Lögð var áhersla á að spurningarnar væru 

hnitmiðaðar til að minnka líkur á misskilningi og til að auðvelda þátttakendum svörunina. 

Starfandi sviðsstjórar/fagstjórar fengu sendar tíu spurningar þar sem ætlunin var að kanna 
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notkun teikniforrita í fata- og textílhönnun við þeirra skóla og mikilvægi þeirrar kunnáttu sem 

teikniforrit hafa upp á að bjóða. Eins hvort að námið í þeirra skóla teldist vera undirbúningur 

fyrir atvinnumarkað í greininni. Starfandi hönnuðir fengu sendar sjö spurningar og voru þeir  

spurðir hvort þeir hefðu fengið kennslu á einhvers konar teikniforrit í sínu námi og ef svo væri 

hvort þeir nýttu þá kunnáttu í starfi sínu í dag.  

Báðir hópar voru spurðir að því hvort það nám sem í boði er hérlendis væri nægilegur grunnur 

fyrir áframhaldandi nám og hvort tækniþróuninni í greininni sé markvisst fylgt eftir til að 

standast kröfur atvinnumarkaðarins á alþjóðavísu. Einnig voru þátttakendur spurðir um það 

hvort náms- og kennsluefni sem í boði er í stafrænni teikningu sé fullnægjandi eða hvort 

frekara náms- og kennsluefni vanti. Starfandi hönnuðir voru spurðir að því hvort að þeir notist 

við teikniforrit við sína vinnu í þeim tilgangi að kanna hvort slík tækniþekking sé mikilvæg til 

að starfa við atvinnugreinina.  

Úrvinnsla gagna hófst þegar allir tíu þátttakendur voru búnir að svara. Rannsakandi tók þá 

ákvörðun að notast við Microsoft Excel við frekari úrvinnslu gagna. Gögnin sem söfnuðust 

sýna fram á að þörf er á frekari skoðun á kennsluinnihaldi í framhaldsskóla- og háskólanámi  

hérlendis þar sem kennd er sem kenna fata- og textílhönnun. 
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6. Niðurstöður 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Viðhorf sviðsstjóra/fagstjóra og 

hönnuða um notkun og kennslu á teikniforritum í framhalds- og háskólum. Þátttakendur voru 

tíu í heildina eða fimm einstaklingar í hvorum hóp. 

6.1. Sviðsstjórar / fagstjórar 

 

 

Mynd 1. Allir fimm sviðsstjórar/fagstjórar telja námið í þeirra skólum vera undirbúning fyrir 

háskóla og/eða atvinnumarkað í greininni. 

  

100%

Fjöldi sviðsstjóra/fagstjóra sem telja námið í þeirra skólum vera undirbúning fyrir
áframhaldandi nám og/eða atvinnumarkað í greininni.

Fjöldi sviðsstjóra/fagstjóra sem telja námið í þeirra skólum ekki vera undirbúning
fyrir áframhaldandi nám og/eða atvinnumarkað í greininni.
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Mynd 2. 60% sviðsstjóra/fagstjóra telja skólann sinn fylgja tækniþróuninni í 

alþjóðarumhverfi greinarinnar í dag. 

 

 

Mynd 3. Fjórir af fimm skólunum hafa aðgengi að einhvers konar teikniforritum í tölvum 

skólans. 

 

60%20%

20%

Þeir sviðsstjórar/fagstjórar sem telja skólann sinn fylgja þeirri tækniþróun í
alþjóðaumhverfi greinarinnar í dag.

Þeir sviðsstjórar/fagstjórar sem telja skólann sinn ekki fylgja þeirri tækniþróun
í alþjóðaumhverfi greinarinnar í dag.

Þeir sviðsstjórar/fagstjórar sem telja skólann sinn fylgja þeirri tækniþróun að
einhverju leiti í alþjóðaumhverfi greinarinnar í dag.

80%

20%

Einhvers konar teikniforrit er til staðar í tölvum skólans.

Einhvers konar teikniforrit er ekki til staðar í tölvum skólans.
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Mynd 4. Þrír af fimm skólum segjast kenna á einhvers konar teikniforrit. 

 

 

Mynd 5. Meirihluti sviðsstjóra/fagstjóra telja að þekking á einhvers konar teikniforrit sé 

nokkuð nauðsynleg til þess að getað starfað við greinina. 

60%

40%

Kennt á einhvers konar teikniforrit í skólanum.

Ekki kennt  á einhvers konar teikniforrit í skólanum.

20%

60%

20%

Sviðsstjórar/fagstjórar sem telja að þekking á e.k. teikniforrit sé nauðsynlegt til að
geta starfað í greininni.

Sviðsstjórar/fagstjórar sem telja að þekking á e.k. teikniforrit sé nokkuð nauðsynlegt
til að geta starfað í greininni.

Kaus að að svara ekki.



 

32 

 

 

Mynd 6. 60% sviðsstjóra/fagstjóra telja að þörf sé á kennslu á einhvers konar teikniforrit í 

fata- og textílhönnun í framhalds- og háskólum. 

 

 

Mynd 7. Meirihluti sviðsstjóra/fagstjóra telja að þörf sé á frekara námsefni í fata- og 

textílnámi. 

 

60%20%

20%

Sviðsstjórar/fagstjórar sem telja að þörf sé á kennslu á e.k. teikniforrit í fata- og
textílhönnun í framhalds- og háskólum.

Sviðsstjórar/fagstjórar sem telja að ekki sé þörf á kennslu á e.k. teikniforrit í fata- og
textílhönnun í framhalds- og háskólum.

Kaus að svara ekki.

60%20%

20%

Sviðsstjórar/fagstjórar sem telja að þörf sé á frekara námsefni í fata- og textílhönnun
innan framhalds- og háskóla.

Sviðsstjórar/fagstjórar sem ekki telja að þörf sé á frekara námsefni í fata- og
textílhönnun í framhalds- og háskóla.

Kaus að svara ekki.
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6.2. Hönnuðir 

 

 

Mynd 8. 80% hönnuða nota einhvers konar teikniforrit í starfi sínu. 

 

 

Mynd 9. 40% hönnuða fengu kennslu á einhvers konar teikniforrit í sínu námi. 

80%

20%

Þeir hönnuðir sem nota e.k. teikniforrit við vinnu sína.

Þeir hönnuðir sem nota ekki e.k. teikniforrit við vinnu sína.

40%

60%

Hönnuðir sem fengu kennslu á e.k. teikniforrit í sínu námi.

Hönnuðir sem fengu ekki kennslu á e.k. teikniforrit í sínu námi.
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Mynd 10. 80% hönnuða hafa lært á einhvers konar teikniforrit í námi eða á eigin vegum. 

 

 

Mynd 11. Allir fimm hönnuðirnir telja það mikilvægt að nemendur í framhalds- og háskólum 

í dag fái kennslu á einhvers konar teikniforrit. 

80%

20%

Þeir hönnuðir sem hafa lært á e.k. teikniforrit.

Þeir hönnuðir sem ekki hafa lært á e.k. teikniforrit.

100%

Hönnuðir sem telja það mikilvægt að nemendur fái kennslu á e.k. teikniforrit.

Hönnuðir sem telja það ekki mikilvægt að nemendur fái kennslu á e.k. teikniforrit.
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Mynd 12. 60% hönnuða telja að þekking á einhvers konar teikniforrit sé nauðsynleg til þess 

að getað starfað við greinina. 

 

6.3. Samantekt á niðurstöðum 

 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að skólarnir telja að námið sé undirbúningur fyrir 

nám og/eða atvinnumarkað í greininni og rúmlega helmingur telur sig vera að fylgja eftir 

þeirri tækniþróun sem viðgengst í alþjóðarumhverfi starfsgreinarinnar. Flestir höfðu aðgengi 

að teikniforritum og rúmlega helmingur er að kenna á slík teikniforrit. Meirihlutinn telur að 

þekking á teikniforritum sé nokkuð nauðsynleg og að þörf sé á kennslu og frekara námsefni. 

Hjá starfandi hönnuðum voru meirihlutinn sem notar teikniforrit í starfi sínu og tæplega 

helmingur fengu kennslu á slík teikniforrit í námi sínu. Flestir höfðu lært á slík forrit í námi 

eða á eigin vegum. Allir voru sammála um mikilvægi slíkrar kennslu í framhaldsnámi og að 

hún sé nauðsynleg til þess að getað starfað við greinina. Af þessu var ljóst að þörf var á 

kennslu- og verkefnahefti fyrir teikniforrit eins og Adobe Illustrator.  

Áhugavert var að allir sviðsstjórar/fagstjórar töldu sinn skóla vera undirbúning fyrir 

áframhaldandi nám eða atvinnumarkað í greininni. Tveir þessara skóla notast þó ekkert við 

teikniforrit. Nemendur fá þannig nær enga kennslu í því hvernig fullvinna eigi vinnuteikningar 

hvorki í höndum né á starfrænan hátt. Teikniforrit er í nokkrum tölvum skólanna til þess að 

60%

40%

Hönnuðir sem telja að þekking á e.k. teikniforrit sé nauðsynleg sé nauðsynleg til
þess að getað starfað í greininni.

Hönnuðir sem ekki telja að þekking á e.k. teikniforrit sé nauðsynleg sé nauðsynleg
til þess að getað starfað í greininni
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það sé aðgengilegt þeim nemendum sem hafa áhuga á því að nota það. Þeir tilteknu 

nemendur þurfa þá að afla sér upplýsinga um forritið sjálfir því þeir fá ekki kennslu á það í 

sínu námi. Hinir þrír skólarnir notast allir við einhvers konar teikniforrit en leggja mismikla 

áherslu á það í innihaldi og uppbyggingu námsins. Sviðsstjórar/fagstjórar 1 og 2 telja 

teikniforrit ekki nauðsynleg til þess að starfa við greinina í atvinnulífinu en koma þó báðir inn 

á það að öll þekking á forritum sé góð, það sé bara ekkert forrit betra en annað. Miðað við 

það sem starfandi hönnuðir segja í dag er þetta ekki rétt. Allir hönnuðirnir voru sammála um 

það að teikniforrit séu afar mikilvæg. Þeir nota allir teikniforrit á einhvern hátt í sínu starfi, 

en þó mismikið. Miðað við svör allra hönnuða er grunnþekking á einhvers konar teikniforrit 

mjög nauðsynleg í fata- og textílhönnunarnámi í dag. Sviðsstjóri/fagstjóri 1 kom inn á það að 

teikniforrit séu ekki ómissandi í fata- og textílhönnun. Að atvinnulífið væri fjölbreytt og 

kröfurnar mismunandi. Skólinn sem hann starfar í fylgir ágætlega tækniþróun 

alþjóðaumhverfis að hans mati en er samt sjálfur ekki á því að það sé nauðsynlegt. 

Sviðsstjóri/fagstjóri 2 segir að skólinn sem hann starfar í fylgi tækniþróun eftir eins vel og 

auðið er. Notast er við teikniforritið InkScape svo að nemendur fái sem bestan grunn á notkun 

teikniforrita og kennt er markvisst á teikniforritið. Teikningar fyrir vínylskera/laserskera, gerð 

auglýsinga, módelteikningar, flatar vinnuteikningar, mynsturgerð, stenslar og fleira er 

eitthvað af þeim verkefnum sem nemendur nota InkScape í. Sviðsstjóri/fagstjóri 2 hefur 

starfað lengi við sama skóla og hefur því tekið þátt í tækniþróuninni. Hann kom inn á það í 

svörum sínum að áhugi nemenda jókst með tilkomu teikniforritsins. Eins veitti það þeim meiri 

möguleika á að þjálfa færni sína utan skólans. Ástæðuna fyrir því að teikniforritið InkScape 

varð fyrir valinu er vegna þess að það forrit kostar ekki neitt. Sviðsstjóri/fagstjóri 2 telur að 

forritið sé mjög gott en myndi kjósa sjálfur að nota Adobe Illustrator vegna þess hve fullkomið 

það forrit er orðið og oftast notað á atvinnumarkaðnum. Í niðurstöðunum koma fram að þessi 

skóli sem sviðsstjóri/fagstjóri 2 starfar í er kominn töluvert lengra en hinir skólarnir og er 

kennsla í fata- og textílhönnun sett upp með mikilvægi tækniþróunar í huga. 

Hönnuður 5 fékk kennslu á Adobe Illustrator í sínu námi erlendis á árunum 1997-2000. Núna 

rúmum 20 árum seinna eru skólarnir hér á landi ekki komnir lengra í þróuninni heldur en 

niðurstöður sína. Þessi sami hönnuður telur mikla þörf á kunnáttu á teikniforrit í námi og 

notar Adobe Illustrator í  starfi sínu. Hönnuður 1 var við nám erlendis árin 2005-2007 og var 
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Adobe Illustrator hluti af því námi. Sá hönnuður starfar sjálfstætt í dag með eigin framleiðslu 

hér á landi en nefndi mikilvægi teikniforrita í samskiptum við erlenda samstarfsmenn. 

Hönnuðir 2 og 3 svöruðu ekki spurningalistunum fullnægjandi og er ástæðan að þeir fengu 

hvorugir kennslu á teikniforrit í námi sínu, aðeins var um að ræða sýnikennslu og kynningu. 

Báðir þessir hönnuðir komu þó inn á mikilvægi þess að hafa kennslu á teikniforrit í námi í dag. 

Helst ætti það að vera Adobe Illustrator eða annað sambærilegt forrit. Hönnuður 4 fékk ekki 

kennslu á teikniforrit í námi sínu en notast við Adobe Illustrator í allri sinni vinnu í dag. 

Kunnáttuna sótti hann sjálfur á Veraldarvefnum; Youtube og Google. Hönnuður 4 kom inn á 

það hvað teikniforrit geta aðstoðað vel þá sem ekki ná góðum tökum á handgerðri teiknigetu. 

Hann kom einnig inn á það að öll séum við misjöfn eins og við erum mörg og það er ekki allra 

hönnuða að vera sterkir á sviði teikninga. Teikniforritin koma þannig til aðstoðar á því sviði. 

Báðir hópar voru spurðir um þörf á frekara námi á teikniforrit og voru átta af tíu 

þátttakendum því sammála. Þörfin fyrir kennslu á teikniforrit þótti þeim vera mikil.  Rökin 

voru þau að til að geta boðið nemendum upp á þann möguleika að vera samkeppnisfærir á 

erlendum sem og innlendum atvinnumarkaði og til að þróa og byggja upp okkar eigin hönnun.   

Á næstu síðum er fjallað um skipulag og innihald kennslu- og verkefnaheftis í grunnþáttum 

teikniforritsins Adobe Illustrator. Kennslu- og verkefnaheftið er lagt fram sem drög að náms- 

og kennsluefni í fata- og textílhönnunarnámi.  
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7. Kennslu- og verkefnahefti 

 

Eftir athugun höfundar á erlendum námsbókum um Adobe Illustrator voru helst tvær megin 

bækur sem stóðu upp úr að mati höfundar og áður hefur komið fram. Bókin Creative Fashion 

Design with Illustrator sem gefin var út árið 2006 af Kevin Tallon er einstaklega vel upp sett 

og var sú bók helsta fyrirmyndin fyrir kennslu- og verkefnaheftið.  

Kennslu- og verkefnaheftið inniheldur grunnþekkingu í gerð fyrsta hluta þess sem tilheyrir 

tæknipakkanum sem fjallað var um hér í fræðilega hluta greinargerðarinnar. Hér á við 

útlitssíðu sem inniheldur flata teikningu af flíkinni séð að framan og aftan og upplýsingasíðu 

sem sýnir vinnuteikningu ásamt nánari útfærslu á ákveðnum atriðum á flíkinni. Sú 

vinnuteikning er síðan hluti af svokallaðri máltöflusíðu. Á þeirri síðu eru settar inn allar 

mælingar sem tilheyra flíkinni eins og til dæmis lengd á ermi, sídd á flík, stærð á vösum og 

fleira.  Kennslu- og verkefnaheftið er hugsað sem náms- og kennsluefni fyrir heilan áfanga í 

fata- og textílhönnunarnámi á framhaldsstigi. Hann væri þá hluti af forkröfum fyrir 

framhaldsáfanga sem gengi út á það að fullvinna tæknipakka. Með þessari grunnþekkingu 

mun nemandi fá innsýn inn í hvað þarf til þess að starfa sem fatahönnuður til dæmis í 

framleiðsluiðnaði á fatnaði eða til að koma eigin hönnun á framfæri.  

Við gerð kennslu- og verkefnaheftisins voru fyrst sett fram drög að áfangalýsingu og 

hæfniviðmiðum og drög að kennsluáætlun. Þannig var skapaður grunnur til að byggja á til að 

þróa innihald verkefna í heftinu og skapa rök fyrir uppbyggingu heftisins í heild sinni. Kennslu- 

og verkefnaheftið var samið með það í huga að uppsetningin væri skipulögð, einföld og 

auðskiljanleg þannig að nemendur ættu auðvelt með að nýta sér það og vinna sjálfstætt. 

Í verkefnaheftinu er byrjað á grunnkennslu sem tengist grunnatriðum sem nemandinn þarf 

að kunna til að geta útfært fullunnar flatar teikningar og síðan vinnuteikningar með öllum 

smáatriðum. Nemandinn lærir að vinna með mismunandi tilbúin form og hvernig mögulegt 

er að breyta og að fylla í þau með lit. Verkfærið, penninn (e. pen tool), er eitt mikilvægasta 

og mest notaða verkfæri forritsins þegar kemur að teikningum eins og flatar teikningar og 

teikningar á aukahlutum. Þjálfun í notkun pennans er undirbúningur fyrir það að geta 

fullunnið vinnuteikningar og tískuteikningar. Eftir grunnkennsluna tekur við verkefnavinna. 
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Verkefnin eru sex auk lokaverkefnis. Fyrsta verkefnið er að teikna einfaldan bol og buxur, 

síðan bætast við flóknari atriði eins og að teikna vasa, rennilás, tölur og fleira. Í þriðja 

verkefninu breyta nemendur einföldum flíkum í flóknari. Fjórða verkefnið er að teikna 

vinnuteikningu þar sem fram koma öll smáatriði eins og til dæmis stungusaumar, hnappar, 

vasar og fleira. Í fimmta verkefninu þá lærir nemandinn að teikna sína eigin gínu. Sjötta 

verkefnið gengur út á það að klæða gínuna í fatnað sem nemandi hefur hannað sjálfur.  

Í öllum verkefnum er lögð áhersla á að nemandinn vinni með eigin hugmyndir á sjálfstæðan 

og skapandi hátt. Lokaverkefnið er fólgið í því að fullvinna vinnuteikningar af þremur 

mismunandi flíkum. Í verkefnaheftinu eru einnig sýnishorn af fullkláruðum vinnuteikningum 

til að aðstoða og skýra út fyrir nemandanum hvað sé ætlast til af honum. Kennslu- og 

verkefnaheftið er hugsað bæði fyrir nemendur og kennara. Hér á næstu síðum er farið 

stuttlega yfir uppsetningu og innhald heftisins auk þess sem lögð er fram drög að 

kennsluáætlun ásamt heiti áfanga, áfangalýsingu, hæfniviðmiðum og námsmati.  

 

7.1. Uppsetning og innihald kennslu- og verkefnaheftis 

 

Forsíða 

Forsíða kennslu- og verkefnaheftisins verður með einföldu sniði. Mynd af flötum 

vinnuteikningum. Forsíðutextinn er heiti bókar og undirtitill ásamt nafni höfundar. 

Efnisyfirlit 

Efnisyfirlit verður eins skýrt og nákvæmt og hægt er. Einfalt í uppsetningu svo að það sé 

fljótlegt að finna þau verkefni sem unnið er að hverju sinni.  

Saga Adobe Illustrator og kostir forritsins 

Höfundur telur mikilvægt að nemendur fræðist lítillega um forritið sjálft, sögu þess og tilgang. 

Það verður því stuttur kafli um þá þætti. 
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Hvers vegna forritið er mikilvægt verkfæri 

Farið er yfir mikilvægi forritsins fyrir verkefni sem snúa að fata- og textílhönnun. Eins er farið 

í litastillingar og mismuninn á RGB litum og CMYK litum. 

Að vinna með Adobe Illustrator 

Það er smávægilegur munur á að nota forritið í PC tölvum eða Mac tölvum. Kynntir  eru 

möguleikar á flýtileiðum á lyklaborði og aðferðir sem í boði eru til að auðvelda kennsluna. 

Farið er í notkun músarinnar og útlit verkfærastikunnar sem er stór þáttur í allri vinnu í 

forritinu. 

Útlit forritsins 

Eftir að nemandi hefur opnað forritið og búið sér til nýtt verkefnablað getur hann hafið 

vinnuna. Verkefnablaðið er auð síða sem birtist við upphaf nýs verkefnis. Helstu verkfæri; 

blaðsíða, titill, flettistika, upplýsingar og aðdráttargildi eru staðsett á sýnimynd af skjáskoti 

svo að aðgengilegt sé fyrir nemandann að hefja sitt nýja verkefni.   

Verkfærin og virkni þeirra 

Farið er yfir flest þau verkfæri sem forritið hefur upp á að bjóða og hvaða tilgangi hvert þeirra 

þjónar, bæði með íslensku og ensku heiti verkfæranna. Einnig hvaða verkfæri séu mest notuð 

í fata- og textílhönnun og nánari upplýsingar um hvernig hægt er að fá fram fleiri 

valmöguleika um hvert sjáanlegt verkfæri. 

Hjálpartæki   

Farið er í helstu hjálpartækin sem forritið hefur upp á að bjóða og hvert hlutverk þeirra er. 

Helstu hjálpartækin eru: 

• Hvíta örin (e.selection) – Svarta örin (e. direct selection) 

• Reglustikan (e. ruler) 

• Netið (e. grid) 

• Útlínur (e. outline) 

• Höndin (e. hand tool) 

• Dropateljari (e. eyedropper) 

• Þysja (e. zoom) 
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Lýsing aðgerða 

Farið er yfir helstu lýsingar á þeim aðgerðum sem notaðar eru í teikningu.  

Helstu aðgerðir eru: 

• Burstar (e. brushes) 

• Strokur (e. strokes) 

• Texti (e. text) 

• Að velja hlut (e. object selection) 

• Að vista skjal 

• Tvöfalda hluti (e. dublicate) 

• Jafna (e. align) 

• Sameina (e. group) – sundurliða (e. ungroup) 

• Litir (e. color) 

• Litadálkur (e. color guide) 

• Litaprufur (e. swatshes) 

Grunnkennsla 

Farið er vandlega yfir það hvernig búa á til verkefnablað. Nemandi byrjar á því að kynnast 

mismunandi tilbúnum formum og hver möguleikinn sé á því að breyta þeim. Hvernig fylla skal 

formin með lit sem nýtast mun honum síðan í verkefnavinnunni. Aðalverkfærið kemur til 

sögunnar, penninn (e. pen tool), en það er mest notaða verkfæri forritsins þegar kemur að 

teiknivinnu á fatnaði. Nemandi lærir skref fyrir skref hvernig hægt er að nota pennann til að 

teikna línu, bæta tengipunkti við form, teikna bogna línu og muninn á opnum og lokuðum 

hlut. 

Verkefni 

Nemandi notast við pennann (e. pen tool) og allar þær aðgerðir sem hann hefur nú þegar 

lært. Verkefnin eru sex samtals, auk lokaverkefnis. Þau eru byggð upp þannig að nemandi 

byrjar á einfaldri teikningu eins og að teikna einfaldan bol og buxur með pennanum. Við hvert 

verkefni bætast svo flóknari atriði við eins og aukahlutir; vasi, rennilás, tölur og fleira.  
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Í öllum verkefnum er lögð áhersla á að nemandinn vinni með eigin hugmyndir og hönnun. Í 

lokaverkefninu eru fullvinnar vinnuteikningar af þremur mismunandi flíkum.  

 

Drög að kennsluáætlun  

Heiti áfanga: Adobe Illustrator í fata- og textílhönnun 

Forkröfur: Engar 

Áfangalýsing 

Í áfanganum fá nemendur innsýn í sögu teikniforritsins Adobe Illustrator. Farið er ítarlega í 

flatar teikningar og teikningu smáatriða í fatnaði og textíl er þjálfuð. Áhersla er lögð á notkun 

verkfæra og hvernig vinna megi með línur, liti, form, jafnvægi og hlutföll. Nemendur fá frelsi 

til að þróa eigin hugmyndir og vinna að hönnun fatnaðar. Nemendur velja sér verkfæri, liti og 

aðferðir til að ná fram persónulegum teikningum. Áhersla er einnig lögð á teikningu fatnaðar 

á gínu. Nemendur vinna lokaverkefni í formi vinnuteikninga. 

Kennslugögn: Tölva, forritið Adobe Illustrator, netið, kennslu- og verkefnahefti.  

 

Þekkingarviðmið  

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:  

• forsendum skapandi hugsunar í hönnun 

• flóknari útfærslum og tækniatriðum í vinnuteikningum 

• verkskipulagi, vandvirkni og sjálfstæðum vinnubrögðum 

• forsendum hugmyndavinnu, framkvæmdar og framvindu að fullunnu verki 

 

Leikniviðmið  

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

• lita efni með mismunandi aðferðum, stensla, þrykkja og mynstra  

• nýta sér mismunandi aðferðir til að útfæra eigin hugmyndir á skapandi hátt  
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• notfæra sér kennslumyndbönd á veraldarvefnum 

• vinna vandaða hugmyndavinnu og útfæra eigin hugmyndir 

• temja sér frumkvæði og skapandi hugsun 

• temja sér fagleg og skapandi vinnubrögð 

• útbúa prufu- og hugmyndamöppu í forritinu 

 

Hæfniviðmið  

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:  

• lesa úr og nýta sér vinnuleiðbeiningar í máli og myndum 

• ganga frá verkefnum, prufum, skissum og vinnuslýsingum í vinnumöppu 

• geta nýtt sér upplýsingatækni og aðra miðla við hugmyndavinnu. 

• velja sér raunhæf verkefni og vera fær um að taka sjálfstæðar ákvarðanir varðandi 

verkefnavinnu 

• fylgja eftir skipulögðu vinnuferli miðað við raunhæft tímaplan og framkvæmd verksins 

• sýna faglega og skapandi hugsun í vinnu sinni 

• temja sér öguð og vönduð vinnubrögð við alla þætti vinnuferlisins 
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Yfirlit og yfirferð yfir helstu þætti samkvæmt kennslu- og verkefnahefti 

Vika Yfirferð Verkefni   

01.  
Kynning á verkefnum 

áfangans. Saga forritsins. 
  

02. 

Grunnkennsla 1. Farið er 

yfir helstu verkfæri 

forritsins. 

  

03.  Grunnkennsla 2, Aðgerðir Grunnformin kynnt   

04.  Aðgerðir   

05.  Aðgerðir   

06.  Grunnkennsla 3 og 4 Farið er yfir verkfærið pennann   

07.  Grunnkennsla 5, 6 og 7 Nemandi æfir notkun pennans Miðannarmat 

08.  Grunnkennsla Teikna bogna línu með pennanum  

09.   Verkefni 1 Teikna bol og buxur með pennanum  

10.  Verkefni 2 Aukahlutir  

11.  Verkefni 3 Breyta grunnflíkum í flóknari flíkur  

12. Verkefni 4 Vinnuteikning  

13.  Verkefni 5 Teikna gínu  

14.  Verkefni 6 Teikna fatnað á gínu  

15.  Lokaverkefni Fullkláraðar vinnuteikningar (5 stk)  

16 Frágangur í ferilmöppu.    

17.  Frágangur. Nemandi skilar inn ferilmöppu.   

 

Námsmat:  

Vægi verkefna: 

Verkefni 1-6: 20% 

Hugmyndavinna og úrvinnsla við verkefnavinnu: 20% 

Lokaverkefni: 30%  

Ferilmappa: 10% 
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Virkni, áhugi og  frumkvæði: 10% 

Mæting: 10%  

Áfanginn er símatsáfangi þar sem vinna nemenda er metin jafnt og þétt. 

Námsmat skiptist í símat yfir önnina þar sem tekið er mið af vinnusemi, vinnubrögðum og 

hvernig nemandi bregst við tilsögn kennara. Ljúka verður öllum verkefnum með einkunnina 

5 til að fá lokaeinkunn.  
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8. Umræður og lokaorð 

Samkvæmt Hönnunarstefnu Íslands búum við svo vel að tölvufærni okkar Íslendinga er góð 

(Hönnunarstefna, 2014). Það er því samfélagsleg ábyrgð okkar að nýta það með 

metnaðarfullri þróun í kennaramenntun og kennsluaðferðum. Ef að nemendur eiga að geta 

tileinkað sér allar þær nýjungar sem tæknin býður upp á þá þarf menntun kennara einnig að 

endurspegla það (Hvítbókin, 2014). Þegar höfundur vann að undirbúningi á vali á 

þátttakendum skoðaði hann meðal annars námskrár tiltekinna skóla til að fá betri innsýn inn 

námsframboðið og var niðurstaðan að lítið var um tölvutengt nám. Eins hafði höfundur aðra 

þætti til hliðsjónar eins og innihald Aðalnámskrá framhaldsskóla, Hvítbókina og 

Hönnunarstefnu Íslands. En þar er tekið skýrt fram að tækniþróun sé mikilvæg í námi til þess 

að standast kröfur á alþjóðavísu.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýna að nám í fata- og textílhönnun sé undirbúningur 

fyrir nám og/eða atvinnumarkað í greininni og að þekking á teikniforritum eigi að vera til 

staðar og að þörf sé á meiri kennslu og frekara námsefni. Af þessu var ljóst að þörf var á 

kennslu- og verkefnahefti í teikniforriti eins og Adobe Illustrator.  

Eins og fram hefur komið voru sendir út tvennskonar spurningalistar. Annars vegar á 

sviðsstjóra/fagstjóra þeirra skóla sem bjóða upp á fata- og textílhönnunarnám og hins vegar 

menntaða, starfandi hönnuði. Grunnmarkmiðið var að komast að því hvernig skólarnir hátta 

sínu námi og hvað það er sem lagt er áherslu á í náminu. Niðurstöður rannsóknar benda til 

þess að uppfæra þurfi flest allt kennsluefni í greininni til þess að útskriftaðir nemendur séu 

samkeppnishæfir á erlendri grundu. Áhugavert var að þeir sviðsstjórar/fagstjórar sem 

svöruðu fyrir sinn skóla voru allir á því að þeirra skóli væri undirbúningur fyrir áframhaldandi 

nám og/eða atvinnumarkað. Þrátt fyrir það að leggja  einungis þrír af skólunum einhverja 

áherslu á kennslu í teikniforritum. Sú staðreynd að tveir af fimm sviðsstjórum/fagstjórum telji 

teikniforrit ekki nauðsynleg í kennslu í fata- og textílhönnunarnámi er miður að mati 

höfundar. Allir þeir hönnuðir sem tóku þátt í rannsókninni komu inn á það hve nauðsynlegt 

það sé að hafa þekkingu á einhvers konar teikniforrit. Að mati höfundar er mikilvægt að taka 

mark á þeim einstaklingum sem starfa sem fatahönnuðir því það eru jú þeir sem tala út frá 

eigin reynslu, nota forritin og þekkja markaðinn.  
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Höfundur fékk það tækifæri að vera gestakennari í einum af þeim skólum sem tóku þátt í 

rannsókninni. Þar komst hann að því að áfangalýsingar nokkurra áfanga standast ekki. Í 

lýsingunum er talað um ákveðna tölvuvædda þætti sem nemendur búast við að fara í í 

áföngunum en raunin er svo önnur. Velta má fyrir sér hvort skólar séu ekki að uppfylla þau 

markmið og viðmið sem mennta- og menningarmálaráðuneytið setur með útgefinni 

aðalnámskrá. Einnig má velta fyrir hvort þörf sé á endurmenntun kennara sem starfa við 

skólana þar sem hluti af þeim fékk ekki kennslu á teikniforrit í sínu námi sem væri þá meiri 

hvati fyrir þá að taka upp notkun á teikniforritinu Adobe Illustrator.  

Það hlýtur að teljast athyglisvert að tekið sé fram í námskrá skólanna að tölvutengd þekking 

sé hluti af náminu, en þó eru ekki allir sviðsstjórar/fagstjórar á sama máli um mikilvægi þess 

innan námsins. Spyrja má í því samhengi hvort að starfandi kennarar þessara ákveðnu skóla 

séu tilbúnir til að takast á við þá hröðu þróun sem fer sívaxandi innan iðnaðarins. Ljóst er að 

það vantar meiri þróun á tölvutengdu námsefni en áhugavert væri að skoða þörf á 

endurmenntun starfandi kennara og kennaramenntun. 

Staðan á tölvutengdu námsefni í fata- og textílhönnun á framhaldsstigi á Íslandi er ekki 

fullnægjandi. Rannsakandi vann þessa rannsókn og framkvæmdi hana eftir bestu getu en 

alltaf má gera betur. Það er alltaf hægt að auka við sig upplýsingum til að fá víðari sýn á 

viðfangsefnið. Rannsóknin er ekki tæmandi heldur tæki til þarfagreiningar til að kanna þörf á 

kennslu- og verkefnahefti í Adobe Illustrator. Höfundur gerir sér grein fyrir því að kennslu- og 

verkefnaheftið getur ekki leyst alla vöntun á nýju námsefni en telur þó að það sé skref í rétta 

átt. Vinnan var mjög áhugaverð, fræðandi og krefjandi og það er von höfundar að kennslu- 

og verkefnaheftið geti orðið einhvers konar stuðningur við frekari innleiðingu tækninnar á 

sviði fata- og textílmenntunar hér á landi.  
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10. Viðauki A: Erlendar atvinnuauglýsingar 

 



 

51 

 

 



 

52 

11. Viðauki Á: Íslensk atvinnuauglýsing 
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12. Viðauki B: Spurningalisti fyrir sviðsstjóra/fagstjóra 

Skóli: ______________________________________ 

1. Er námið í fata- og textílhönnun við þinn skóla undirbúningur fyrir háskólanám í greininni? 

    já  nei 

2. Er námið í fata- og textílhönnun við þinn skóla undirbúningur fyrir atvinnumarkað í greininni? 

   já  nei  

3. Fylgir skólinn þeirri tækniþróun í alþjóðaumhverfi greinarinnar í dag?  já  nei 

4. Telur þú að þekking á einhvers konar teikniforriti sé nauðsynleg til þess að geta starfað við greinina 

í atvinnulífinu?  já  nei 

 4.1 Hvers vegna? 

 _____________________________________________________________ 

5. Er einhvers konar teikniforrit til staðar í tölvum skólans?  já  nei 

6. Er kennt á einhvers konar teikniforrit í því námi við þinn skóla sem tengist fata- og textílgreinum?  

já  nei 

 6.1 Ef já, hvað er þá aðallega kennt í einhvers konar teikniforrit? 

 _____________________________________________________________________ 

6.2 Eru gerðar forkröfur til nemenda fyrir kennslu í einhvers konar teikniforrit ?  

   já  nei 

7. Telur þú að þörf sé á kennslu í einhvers konar teikniforrit í tengslum við framhalds- og 

háskólanámi í fata- og textílhönnun?  já  nei 

8. Telur þú að þörf sé á námsefni/verkefnahefti einhvers konar teikniforrita fyrir nemendur í 

framhalds- og háskólanámi í fata- og textílhönnun?  já  nei 

9. Annað sem viðkomandi vill koma á framfæri í tengslum við kennslu á einhvers konar teikniforrit í 

fata- og textílhönnun? 

___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

10. Viltu að nafn þitt eða nafn fyrirtækis verði í nafnleynd í rannsókninni?  já  nei 
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13. Viðauki D: Spurningalisti fyrir menntaða, starfandi 
fatahönnuði 

 

Hönnuður/Fyrirtæki: ______________________________________ 

 

1. Notar þú einhvers konar teikniforrit við þína vinnu?  já  nei 

2. Var kennt á einhvers konar teikniforrit í þínu námi?  já  nei 

 2.1 Ef já, þá hvaða forrit og hvaða ár var það kennt? 

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________ 

3. Hefur þú lært á einhvers konar teikniforrit og þá hvar? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. Telur þú þörf á að nemendur læri á einhvers konar teikniforrit í fata- og textílhönnunarnámi?     

já  nei 

5. Telur þú að þekking á einhvers konar teikniforrit sé nauðsynleg til þess að geta starfað við 

greinina í atvinnulífinu?  já  nei 

6. Annað sem viðkomandi vill koma á framfæri í tengslum við einhvers konar notkun teikniforrita 

í fata- og textílhönnun? 

___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

7. Viltu að nafn þitt eða nafn fyrirtækis verði í nafnleynd í rannsókninni?  já  nei 

 


