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Formáli 
Þessi ritgerð er meistaraprófsverkefni í listkennslu við Listaháskóla Íslands. Ritgerðin er 

metin til 30 ETCS-eininga. Leiðbeinendur mínir voru dr. Ásthildur Jónsdóttir og dr. Ellen 

Gunnarsdóttir. Þakka ég þeim kærlega fyrir fagleg vinnubrögð og leiðsögn. Fjölskyldu minni 

vil ég þakka fyrir skilning á tímaleysi mínu, áhuga þeirra á verkefninu og góð ráð. 

Samstarfsfólki mínu í gegnum árinn vil ég þakka áhugann á starfi sínu og á íslenskri hönnun 

sem hefur hvatt mig áfram til að gera betur. Einnig vil ég þakka öllum mínu frábæru 

viðskiptavinum, sem hafa keypt íslenska hönnun frá mér síðastliðin 33 ár. Ég þakka trú 

þeirra á mér og minni hönnun sem hefur hvatt mig til að leita lausna á vandamálum í 

greininni út frá áskorununum sjálfbærni í umhverfismálum og sjálfbærni í rekstri lítilla 

hönnunarfyrirtækja.  
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Útdráttur 
Viðfangsefni lokaverkefnis er að rannsaka og miðla möguleikum í nýjum stafrænum leiðum 

í fatahönnun og fataframleiðslu. Leitað er nýrra möguleika sem styðja við jákvæð 

umhverfissjónarmið sem geta nýst tískuhönnuðum og nemendum í hönnun til þess að gera 

vinnuferla þeirra sjálfbærari á tímum aukinna krafna um skilvirkni og sjálfbærni sem styðja 

við jákvæðari fata- og textíliðnað. Að vera tískuhönnuður í dag finnst mér vera flókið 

ábyrgðarstarf, þar sem hönnuðir hanna yfirleitt vöru sem á endanum er framleidd. Þá nota 

hönnuðir þar af leiðandi dýrmæt hráefni frá náttúrunni og skilja eftir sig mismikil vistspor. 

Að kenna tísku- og/eða fatahönnun finnst mér óhugsandi, nema ég geti kennt nemendum 

mínum að vinna á sem sjálfbærastan hátt, frá hugmynd að framleiðslu vöru eða þjónustu. 

Undanfarin ár hef ég markvisst skoðað hvernig ég get sjálf orðið sem sjálfbærust í starfi 

mínu sem hönnuður.  

Þetta lokaverkefni, sem er starfendarannsókn, skiptist í fræðilega umfjöllun, sem er 

að finna í þessari ritgerð, og listræna úrvinnslu, í formi nýrrar tískulínu. Í rannsókninni skoða 

ég vinnuaðferðir mínar með það í huga hvernig ég get hagnýtt stafræna tækni og 

þrívíddarforrit við tísku-/fatahönnunarvinnu með því að huga að fjölbreyttum þáttum 

sjálfbærrar þróunar. Ný tækni hefur komið fram á sjónarsviðið síðastliðin ár og hef ég 

undanfarnar fjórar annir skoðað möguleika tækninnar í eigin hönnunarvinnu.  

Til grundvallar rannsókninni liggja tilraunir mínar með þrívíddarhönnunarforritið 

CLO. Rannsóknin gengur út á að kanna hvernig þrívíddartækni nýtist hönnuðum til 

nýsköpunar í starfi sínu, hönnunarnemum í verkefnum sínum og til kennslu í 

fatahönnun/fatatækni. Fjölhæfni forritsins er skoðuð með alla ferla í huga, bæði út frá 

tæknihliðinni og sköpunarhliðinni. Niðurstöður rannsóknarinnar eru í formi minnar fyrstu 

fatalínu í stafrænum heimi þar sem ég nota sem flesta þá möguleika sem þrívíddarforritið 

CLO hefur upp á að bjóða.  
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Abstract 
This final project’s aim is to research and communicate the opportunities afforded by new 

digital methods in fashion design and production. The project seeks new alternatives that 

support positive environmental approaches, and which can be adopted by designers and 

students to produce more sustainable working processes at a time when there is increased 

demand for transparency and sustainability in the fashion and textile industry. This final 

project uses the methods of action research and is divided into two parts: a scholarly analysis, 

included in this dissertation, and an artistic implementation, in the form of a new fashion 

line. Through the action research, I explore my working methods with the aim of discovering 

how I can utilize digital technology and 3D software in the fashion/clothing design process 

by focusing on the various aspects of sustainable development. My experiments with the 3D 

software CLO form the basis of this study. The study´s aim is to investigate how 3D 

technology can be used for innovative purposes by designers in their work, as well as design 

students in their projects, and by teachers in clothing design and technology. The program´s 

diverse usage is examined in the context of all aspects of the process, both the technical and 

the creative. The results of the study are presented in the form of my first clothing line created 

in a virtual world where I utilize most of the tools that the CLO 3D design software has to 

offer. 
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1 Inngangur  

Í starfi mínu sem fatahönnuður síðastliðin 33 ár hef ég komið víða við, unnið með margs 

konar hráefni og tækni, farmleitt fatnað víðs vegar um heiminn, selt fatnað innanlands og 

erlendis, tekið þátt í hönnunarsýningum innanlands og erlendis og starfrækt eigið 

hönnunarstúdíó, saumastofu og verslun. Miklar og margs konar breytingar hafa átt sér stað 

á þessum árum, rekstrargrundvöllur fyrirtækja alls staðar í heiminum hefur breyst mikið. 

Einn lykilþáttur hjá fyrirtækjum og stofnunum í dag er að geta aðlagast breyttu landslagi 

samtímans og hugað að framtíðaráskorunum með umhverfismál og sjálfbærni að leiðarljósi. 

Að vera tískuhönnuður í dag finnst mér vera bæði flókið og mikið ábyrgðarstarf. Að kenna 

tískuhönnun finnst mér óhugsandi nema ég geti kennt nemendum mínum að vinna á sem 

sjálfbærastan máta með því að samþætta tækni, verkkunnáttu, sköpun og fagurfræði í vinnu 

sinni.  

Skólar þurfa að skoða námskrá sínar með gæði menntunar í huga. Í því felst að meta 

hvernig er best að þróa menntun í tísku, fatahönnun og fatagerð með hliðsjón af þeim ógnum 

sem atvinnulífið stendur frammi fyrir vegna umhverfismála. Skólastjórnendur verða að 

spyrja sig hvernig hægt sé að undirbúa hönnuði framtíðarinnar sem best undir allar þær 

breytingar sem reiknað er með á næstu árum í framleiðslu og sölu á fatnaði. Öll kennsla 

verður að miða að því að undirbúa nemendur undir þær kröfur sem fylgja vistfræðilegri, 

félagslegri og hagrænni sjálfbærni.  

 Viðfangsefni þessa lokaverkefnis er að rannsaka og miðla möguleikum á nýjum 

stafrænum leiðum sem geta nýst tísku-/fatahönnuðum og nemendum í faginu til að gera 

vinnuferla sína sjálfbærari á flóknum tímum hönnunar og framleiðslu. Í rannsókninni leita 

ég svara við spurningunni um hvernig ég geti gert vinnubrögð mín sjálfbærari. Ég velti fyrir 

mér leiðinni að sjálfbærni fyrir fatahönnuði í gegnum stafræna ferla og einnig velti ég fyrir 

mér hvernig handverk, hönnun, sköpun, fagurfræði og tækni færast stöðugt nær hvert öðru 

og hvernig fatahönnuðir og fatahönnunarkennsla getur notfært sér þá miklu tækniþróun sem 

hefur komið fram á sjónarsviðið síðastliðin ár. 

Ég beiti aðferðum starfendarannsókna þar sem ég skoða mínar eigin vinnuaðferðir með það 

í huga að geta hagnýtt þrívíddartækni við hönnunarvinnu út frá bæði hagrænni sjálfbærni og 

hvernig minnka megi vistsporin í hönnunarvinnu með nútímalegum vinnubrögðum með 

áherslu á þrívíddarhönnunarforritið CLO. Ég hef undarfarnar fjórar annir markvisst skoðað 

og þróað eigin starfsaðferðir. Niðurstöður rannsóknarinnar eru bæði í formi þessarar 

fræðilegu ritgerðar sem og í listrænni úrvinnslu í formi tískulínu. Niðurstöður 
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rannsóknarinnar varpa ljósi á hvernig þrívíddartækni nýtist hönnuðum í starfi sínu, 

hönnunarnemum í verkefnum sínum og hvernig aðferðirnar í kennslu í fatahönnun og 

fatatækni eru að breytast. Fjallað er um þau tækifæri sem felast í fjölhæfni forritsins, með 

alla ferla í huga á báðum hliðum í starfi hönnuðarins, bæði tæknihliðinni og 

sköpunarhliðinni. 

Listræn niðurstaða rannsóknarinnar byggir á stafrænum heimi þar sem ég nota flesta 

þá möguleika sem þrívíddarforritið CLO hefur upp á að bjóða við hönnun á minni fyrstu 

fatalínu með þrívíddarhönnunarforriti.  

Miðað við framlegð á fatnaði hjá íslenskum hönnuðum þolir hönnun, framleiðsla og 

markaðsetning fatnaðar ekki að fá marga að borðinu og því finnst mér nauðsynlegt að 

hönnuðir læri að vinna á sem skilvirkastan hátt. Vöruverð virðist vera það sem skiptir flesta 

neytendur mestu máli. Ég hef velt fyrir mér lausnum sem lúta að því hvernig ég – í starfi 

mínu sem hönnuður og mitt fyrirtæki – getur orðið sem sjálfbærast á allan hátt. Á sama tíma 

hef ég velt fyrir mér hvaða viðbótarfærni þarf að kenna ungum fatahönnunarnemum svo að 

þeir hafi meiri möguleika á atvinnumarkaðinum. 

Ég er í frekar óvenjulegri stöðu þar sem ég sit við borðið sem stjórnandi og eigandi 

fyrirtækis, sem hönnuður og sem starfsmaður við að selja vöruna. Nú er einn stóll að bætast 

við sem ég vil líka sitja í og er það stóll kennarans. Sjálfbærni hefur alltaf skipt mig miklu 

máli, ég var svo heppin að mínar persónulegur rætur fengu næringu sína við aðstæður þar 

sem nýtni og virðing fyrir náttúrunni voru í fyrirrúmi. Ég skildi því ekki eftir mig stór 

vistspor áður en ég vissi hvað vistspor né sjálfbærni var. Ég hef fylgst með 

sjálfbærniumræðunni og hef alla tíð lagt metnað minn í að þróa mín vinnubrögð í átt að 

sjálfbærum og umhverfisvænum vinnubrögðum. Ég hef upplifa mörg og misjöfn skeið í 

faginu. Allt frá því að engin talaði um umhverfismál til þess að vera starfandi í einum af 

ósjálfbærasta iðnaðinum í heimi á svo mörgun sviðum. Í þessu verkefni vil ég þróa sjálfa 

mig enn lengra í átt að sjálfbærni. 

 Í fyrsta hluta þessarar ritgerðar fjalla ég um sjálfbærni í fatahönnun og 

fataframleiðslu, þ.e.a.s. textílgerð, hönnun, fataframleiðslu, sölu og förgun á fatnaði. Kerfi 

sjálfbærni styðja öll hvert við annað og þáttur hönnuða verður að passa inn í þau kerfi sem 

geta gert iðnaðinn sjálfbærari. Ég tengi umfjöllunina við kennslufræði og hugmyndir um 

nýsköpunarmennt og menntun til sjálfbærni. Ég fjalla um hvernig fleiri og fleiri 

hönnunarskólar eru loksins að byrja að breyta námskrám og uppbyggingu náms af fullum 

þunga í tísku-/fatahönnun með sjálfbærni í huga. Einnig fjalla ég um tækninýjungar í 

tískuiðnaðinum sem styðja við sjálfbærni. Í þriðja kafla ritgerðarinnar er greint frá 
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aðferðafræði starfendarannsókna og hvernig ég hef þróað mín vinnubrögð. Í 

niðurstöðukaflanum tengi ég eigin reynslu af nýjum tæknilegum vinnubrögðum við gerð 

fatalínunnar og greini frá hvernig ég tel að hönnun fatnaðar gegnum stafræna ferla nýtist 

fatahönnuðum til sjálfbærni og styðji við minni sóun. Í lok kaflans tilgreini ég hvaða 

möguleika ég sé í hönnunarkennslu með þrívíddarhönnunarforritinu CLO.  

Niðurstöður rannsóknarinnar eru kynntar bæði í formi þessarar fræðilegu 

umfjöllunar þar sem ég fjalla um hvar ég sé tækifærin liggja, og með sýningu á fatalínu þar 

sem nýjar aðferðir, sem hafa sjálfbærni að leiðarljósi í vinnu hönnuða, voru prófaðar og 

kynntar. 

Til að skilja allar hliðar verkefnisins er nauðsynlegt fyrir mig að byrja að skoða feril 

minn langt aftur í tímann til að gefa mér forsendur til ígrundunar. Ferðalagið aftur í tímann 

veitti mér jafnframt forsendur til að henda reiður á þeim vörðum sem á vegi mínum eru og 

hafa orðið þess valdandi að ég vel að hafa sjálfbærni að leiðarljósi í mínu lífi, bæði í leik og 

starfi. 
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2 Bakgrunnur  
Markmiðið með því að gera starfendarannsókn var að skoða eigin starfshætti og hvernig ég 

get nýtt reynslu mína sem best í námsumhverfinu og í því mikilvæga starfi sem kennsla er, 

Ég staldra við og velti fyrir mér hvaða vörður hafa mótað starfskenningu mína sem hönnuð 

á löngum starfsferli. Ég raða upp átta vörðum sem hafa haft mikið að segja um mótum 

starfskenningar minnar í gegnum árin. 

2.1 Grunnstarfskenning um sjálfbærni í starfi fatahönnuðar 
 Ég byrjaði á að velta fyrir mér hvað markar mína grunnstarfskenningu um sjálfbærni í starfi 

fatahönnuðar og nauðsyn þess að fylgjast vel með því sem er að gerast á sviði sjálfbærni í 

faginu. Grunnkenningar mínar og áhugi á málefninu eru sennilega sprottnar út frá því að ég 

hef eiginlega alltaf verið að leita lausna á vandamálum sem er hönnunarhugsunin í 

hnotskurn. Það að vilja bæta og breyta vöru eða þjónustu í átt að betri úrlausn í samfélaginu 

er orðið algjörlega samofið allri minni hugsun. Þegar ofan á það bætist að ég hef unnið sem 

sjálfstætt starfandi hönnuður á örmarkaði í 33 ár á vinnustað sem ekki er hægt að lýsa á neinn 

hátt sem vernduðum vinnustað. Þar sem allar mínar gjörðir ráða því hver útkoma mín og 

vinnustaðarins verða, þá verða úrlausnir vandamála og áhugi á lausnum eigilega að 

áhugamáli. Skilin á milli einkalífs og vinnu eru horfin fyrir löngu og allar breytingar út frá 

umhverfisógnunum og rekstrarlegum ógnunum gerast bæði hratt og ákveðið í mínu starfi. 

Ég er með sterka réttlætiskennd og það hefur verið erfitt seinustu ár að uppgötva  að ég 

tilheyri stétt og iðnaði sem mér hefur oft og tíðum fundist vera algjörlega sofnuð á verðinum 

og ekki virst hafa nokkur grunngildi eða siðferðisleg viðmið. En auðvitað koma í ljós  ýmsar 

vörður, þegar ég skoða uppvöxt og langan starfsferil, sem saman marka mínar 

grunnstarfskenningar um sjálfbæra hönnun. 

2.2 Persónulegur bakgrunnur – Vörður á veginum sem móta grunninn 
Til að leggja grunn að rannsókinni fannst mér mikilvægt að skoða bakgrunn minn og þá 

þætti sem hafa mótað mig sem manneskju. 

2.2.1 Varða I - Áhugi á fötum 
Ég ólst upp á Akureyri sem var mikill iðnaðarbær á árunum 1963-1980. Ég fékk snemma 

áhuga á fötum, hef minningar um föt frá því ég var pínulítil sem ég get lýst mjög 

nákvæmlega, ég man hvernig var að vera í þeim, hvernig lyktin var af þeim, hvaða hljóð 

heyrðust þegar ég hreyfði mig og hvort ein tala hafi verið með öðruvísi tvinna en hinar. Ég 

hef saumað föt frá 12 ára aldri, ég var komin með fyrsta starfsmann í vinnu þegar ég var 13 

ára, það var Ingibjörg, saumakona í Munkaþverárstræti á Akureyri. Ingibjörg var yndisleg 
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gömul kona sem var hætt að taka að sér verkefni, ég fékk hana samt til að sauma á mig alls 

konar stakar buxur, jakka og kápur eftir mínum teikningum. Rétt fyrir neðan húsið, sem 

fjölskyldan bjó lengst af í, voru verksmiðjurnar á Gleráreyrum. Þar voru margir vinnustaðir 

sem tengdust textíliðnaði. Þarna var ullarþvottastöð sem þvoði og litaði garn. Ég man að mér 

fannst Glerá mjög falleg þegar hún var bleik eða græn. Á þessum árum sást greinilega á ánni 

hvað gert var í verksmiðjunum hverju sinni. Gefjun framleiddi garn, þar var bæði 

kambgarnverksmiðja og loðbandsverksmiðja þannig að bæði var unnið úr garninu efni með 

fínum og grófum þráðum eins og gróft tvídefni, fíngert gardínuefni og efni í fíngerðari fatnað 

og einnig var framleitt handprjónagarn til sölu. Hekla var fataverksmiðja sem bæði prjónaði 

peysur og saumaði föt. Einnig var þar skinnasaumastofa sem saumaði mokkaskinnsflíkur. 

Iðunn var sútunarverksmiðja sem sútaði skinn og gerði skó. Einnig voru saumastofur auk 

verksmiðjanna og man ég helst eftir JMJ sem saumaði herrajakkaföt. 

 Ég var mjög heilluð af öllu á textílverksmiðjunum og man hvað mér fannst gaman 

að koma þangað en flestir sem maður þekkti á þessum árum áttu ættingja sem unnu á 

verksmiðjunum þannig að stundum komst maður í heimsókn. Mér fannst allt heillandi við 

verksmiðjurnar, lyktin af leðri, af ullargarni og ullarefni, sambland af lyktinni af líminu og 

leðri úr skóverksmiðjunni og lykt af ull, járni og olíu af  vélum í vinnusölnum. Ég var ekki 

eins hrifin af lyktinni af sútunarverksmiðjunni, blautt leður og blaut óhrein ull verður seint 

notuð í ilmvatnsgerð. Ekki skemmdi fyrir kaffilyktin frá Bragakaffi, súkklaðilyktin frá 

Lindu, sem var súkkulaði- og kexverksmiðja í sambland við brenndan við, sem rann í 

gegnum sagnirnar á smíðaverkstæðum sem smíðuðu tekkhúsgögn á þessum árum. 

Brjóstsykursgerðin í  Akra fullkomnaði ilminn lykt af bráðnuðum sykri, malt og anis. 

Akureyri var ein lyktarsinfónía á þessum árum sem lagðist yfir bæinn; sennilega hefur 

löggjöfin um útblástur frá vinnustöðum verið töluvert öðruvísi en í dag en minningin um 

þessar ilmtegundir og framkvæmdasemina er ein af sterkustu minningun mínum frá 

Akureyri.   

Á þessum árum var auðvelt fyrir mig að fá hráefni á Akureyri. Efnin fékk ég yfirleitt 

fyrir lágar fjárhæðir, ég fékk oft það sem var gallað og talið ónýtt, eða ég fékk að kaupa búta. 

Að halda úti starfsmanni var hins vegar flóknara mál, En ég fann lausn á rekstrarhliðinni 

þegar ég bað Ingibjörgu að ráða mig í vinnu þegar hún væri að sauma mín föt. Ingibjörg 

féllst á það og þannig náði ég launakostnaðinum niður. Ingibjörg kenndi mér að mæla, sníða, 

þræða, strauja, festa tölur og hugsa um blómin sín. Við áttum gott samstarf í um eitt ár. Eftir 

það var ég komin meira út í prjónaskap og að breyta gölluðum stykkjum úr prjónavélunum 
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frá prjónastofunni Heklu sem ég vann líka í með skóla. Ég saumaði út í gallaðar peysur alls 

konar blóm og munstur skreytt með pallíettum og setti síðan saman peysur og vesti úr 

gölluðum prjónastykkjunum úr prjónavélunum sem verksmiðjan gat ekki lagað og átti að 

henda. Þetta urðu verulega frumlegar prjónaflíkur sem ég vann með tækni endurnýtingar. 

Merkilega margar af þessum flíkum náði ég að selja strax í kringum sextán ára aldurinn.  

2.2.2 Varða II - Endurnýting og endurhönnun  

Þegar ég flutti til Reykjavíkur  18 ára gömul vann ég á tímabili hjá Gerði Pálmadóttir í 

Flónni. Á þeim tíma var hún í gegnum sitt fyrirtæki mikill frumkvöðull í fatahönnun, 

endurnýtingu og endurhönnun. Gerður hafði tröllatrú á mér og leyfði mér að selja peysur og 

vesti sem ég gerði úr afgangsmottugarni sem ég keypti frá verslun sem seldi alls konar 

afgangslagera. Gerður var mjög hvetjandi og hrósaði mér óspart fyrir flíkur sem ég gerði, 

t.d. þegar hún sá samfesting sem ég hafði gert úr gömlum flauelsgardínum. Með það sama 

var ég send til Ásbjörns í Fasa, sem var öflug og glæsileg saumastofa, og átti ég að koma 

samfestingnum í framleiðslu strax. Gerður hafði hringt í Ásbjörn áður en ég lagði af stað og 

heyrði ég í samtalinu að hún sparaði ekki stóru orðin þegar hún lýsti fyrir Ásbirni hversu 

mikill snillingur ég væri. Ég man hvað mér fannst óþægilegt 18 ára gamalli að hitta og sýna 

fagmanni samfestinginn sem var bæði illa gerður og með glötuðu sniði en leit mjög vel út á 

mér þegar ég hafði sett antikblúndukraga á hálsinn, til að fela misheppnað hálsmál. En 

samfestingurinn fór í framleiðslu eftir að fagfólk Fasa var búið að lappa upp á snið og 

frágang. Síðan var honum skipt í buxur og topp úr hvítri bómull sem við lituðum í pastellitum 

og seldist allt eins og heitar lummur. Þegar dró úr sölunni var afgangurinn af lagernum litaður 

svartur og þar með kláraðist hann. Það var einstakt að hafa fengið þessi tækifæri til að prófa 

mig áfram í hönnun, framleiðslu og sölu löngu áður en ég fór að mennta mig í faginu. Þarna 

lærði ég ákveðna útsjónarsemi og byggði upp sjálfstraust fyrir komandi verkefni. Ég fór í 

Iðnskólann til að stunda klæðskeranám en þar fann ég mig ekki, mér fannst kennslan allt of 

hæg og ekkert skapandi. En það var flókið að komast í hönnunarskóla á þessum tíma. 

Hönnunarskólar voru ekki hátt skrifaðir á þessum árum og ekki hægt að fá námslán.  

 

2.2.3 Varða III - Tækifæri erlendis, þróun nýrra hluta 

Sumarið 1987 útskrifaðist ég sem tísku- og fatahönnuður frá Köbenhavn mode & design 

skole. Á þessum tíma í mínu námi var ekki minnst á sjálfbærni eða umhverfissjónarmið. Um 

haustið eftir útskrift opnaði ég strax í Kaupmannahöfn eigið fyrirtæki sem fékk nafnið ZEST 

design og tók ég þátt í vörusýningu í febrúar 1988 á Bella Center. Það gekk vel, ég hafði 
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fengið þó nokkra umfjöllun í blöðum í Kaupmannahöfn um verkefnin, sem ég vann, bæði í 

skólanum og á sýningunni og fékk ég strax pantanir frá 12 verslunum í sex löndum. Þetta 

gerðist allt mjög hratt, ég sat ein og saumaði upp í pantanir alla daga þar sem ég var ekki 

undirbúin undir að fá pantanir frá svona mörgum verslunum strax og hafði þar af leiðandi 

enga framleiðendur nema sjálfa mig. Ég gerði einnig mokkajakka og kápur úr íslensku 

lambskinni sem ég seldi í sérsaumi bæði á konur og karla.  

 Um vorið gerði ég frekar ómerkilegt pils á mig og tveggja ára dóttur mína. Þetta var 

sætt rósótt pils sem mér fannst ekki merkileg hönnun. Samstarfskona mín fór með 

sumarlínuna frá mér í búðir í Kaupmannahöfn til að selja og stakk pilsinu mínu líka ofan í 

töskuna án þessa ég vissi. Auðvitað urða allir mjög hrifnir af pilsinu en ekki af metnaðfullu 

hönnunarflíkunum frá mér. Ég hélt því áfram að sitja við og saumaði pils ofan á aðrar 

pantanir allt vorið og sumarið. En þarna strax á fyrsta ári eftir útskrift lærði ég þá mikilvægu 

lexíu að ef framleiðslan er ekki í lagi og ég sit sjálf við alla daga að sauma upp í pantanir næ 

ég ekki að þróa nýja hluti.  

2.2.4 Varða IV - Viðurkenning í fjölmiðlum og markaðssetning  

Fjölskyldan flutti heim aftur 1989, þar sem mér bauðst – að því er virtist – spennandi vinna 

hjá fyrirtæki sem hét Punkturinn. Ég átti að verða verslunarstjóri og hönnuður minnar eigin 

línu framleiddrar á Íslandi undir merki Punktsins. Þetta gekk mjög vel, við fengum mikla 

umfjöllun í sjónvarpi, útvarpi og blöðum. Ég var öflug í markaðsetningu á merkinu og 

versluninni. Ég breytti gömlum skyrtulagerum, sem ég fann í geymslu verslunarinnar, lét 

merkja með nafni fyrirtækisins og fékk starfsmenn á krám, sem voru aðalstaðirnir á þessum 

árum, til að nota þær sem vinnufatnað til að auglýsa verslunina. Ég hafði gert góðan samning 

því að ofan á föst laun átti ég að fá greitt ákveðið hlutfall ef vel gengi. En þegar á reyndi og 

viðskiptin jukust í versluninni samfara þóknun til mín var mér sagt upp starfi í skyndi án 

útskýringar sem hefði sennilega orðið að dómsmáli í dag. Eiginkona eins stjórnarmannsins 

var ráðin í minn stað. Þarna kynntist ég íslenska hugsunarhættinum í þá veru að allir geti 

hannað, hönnun var á þessum tíma ekki eins hátt skrifuð hér heima eins og í Danmörku. 

Áætlunin hjá fyrirtækinu var að framleiða það sem ég hafði gert í ný efni og liti og breyta 

vörunni smávegis, fyrirtækið átti hönnunina en ekki ég. Allir auglýsingasamningar gengu 

hins vegar til baka og engin viðtöl og engar ókeypis auglýsingar voru lengur í boði. 

Samningar höfðu verið gerðir við mig og þar sem ég var hætt gekk þetta allt til baka. 

Sennilega hefur staðan ekki verið nógu góð í byrjun hjá fyrirtækinu því allt snerist við á 

mjög stuttum tíma.  Nokkrum mánuðum seinna auglýsti fyrirtækið allsherjarútsölu. Ég fór 
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þá í versluninna og keypti upp allan lagerinn, sem ég hafði hannað, út á visakortið mitt upp 

á von og óvon að ég gæti selt vörurnar með álagningu. Þannig átti ég allt í einu fullt af vörum 

sem héngu upp um alla veggi heima hjá mér. Þarna kom til góða að ég var fyrir löngu byrjuð 

að byggja upp viðskiptamannahóp sem líkaði við það sem ég var að hanna og þá byrjaði fólk 

að mæta heim til mín til að versla. Það var enga vinnu að fá í faginu á þessum árum hér 

heima. Mér bauðst spennandi verkefni í Amsterdam hjá fyrirtækinu Freesing point við að 

hanna bæði kvenmannsfatalínu og karlmannsfatalínu. Það gekk mjög vel og bauðst mér 

fastráðning í framhaldinu. Manninum mínum bauðst áhugavert verkefni á Íslandi á sama 

tíma þannig að ekki varð úr því að við fluttum utan. 

2.2.5 Varða V- Hönnun á útivistarfatnaði fyrir konur. 

Ég vann hjá útivistarfyrirtækinu Max við hönnun samhliða vinnu í Spaksmannsspjörum og 

hannaði ég árið 1994–5 meðal annars fyrstu útivistarlínu fyrir konur hér á landi. Því verkefni 

var hrundið af stað að minni ósk, ég þurfti að sækja það fast, það þótti algjör óþarfi á þessum 

tíma að gera sérstök útivistarföt fyrir konur þar sem þær færu ekki á fjöll – eftir því sem sagt 

var á framleiðslufundum. Ég var að sjálfsögðu ekki sammála þessum rökum og fékk það í 

gegn að gera línu úr því sem ég fann á lagerum. Línan var nokkuð stór og samanstóð af 

flíspeysum, vestum, buxum, húfum og lúffum og einnig buxum og jökkum úr regn-

öndunarefnum. Þetta sló algjörlega í gegn og voru nokkrar af þessum vörum í framleiðslu í 

66° norður í fjölda ára. Eigandinn Max sagði við mig að þetta hefði orðið til þess að 66° 

norður keypti fyrirtækið á verði sem honum fannst ásættanlegt. Ég hélt síðan áfram að vinna 

hjá 66° norður í 50% starfi í um það bil ár eftir eigendaskiptin samhliða vinnu í 

Spaksmannsspjörum. 

2.2.6 Varða VI - Stofnun Spaksmannsspjara 

 Ég, Eva Vilhelmsdóttir og Valgerður Torfadóttir opnuðum Spaksmannsspjarir í júní 1993 í 

30 m2 verslunarrými við Skólavörðustíg. Fyrirkomulagið var þannig í byrjun að við skiptum 

vikunum á milli okkar, ein stóð vaktina í versluninni og á meðan notuðum við hinar tímann 

til að hanna og framleiða eða láta framleiða. Eva hætti í Spaksmannsspjörum eftir nokkurra 

ára samvinnu. Þá byrjuðum við Vala að hanna saman undir merki Spaksmannsspjara. 

Landsmenn tóku fatamerkinu mjög vel og er fyrirtækið Spaksmannsspjarir ehf, 27 ára gamalt 

í ár.  

Við vorum bæði duglegar og útsjónarsamar í rekstri, nýttum allt og keyptum engan 

óþarfa. Við bæði framleiddum okkar hönnun og unnum úr lagerum hér innanlands, t.d. 

breyttum við lagerum af karlamannsjakkafötum og skyrtum í kvenmannsjakkaföt. Það er 
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alltaf flókið að aðlaga rekstur sterkri eða veikri krónu og krefst þess að á nokkurrra ára fresti 

sé viðskiptamódelið endurskipulagt með þetta í huga. Oft hefur komið sér vel sú 

hugmyndafræði að endurgera lagera og nýta og breyta því sem þegar er búið að flytja inn til 

landsins. Viðskiptavinirnir hafa verið frábærir og mjög margir hafa verslað mjög lengi við 

mig.  

Við framleiddum að megninu til allt sjálfar á fyrstu árum Spaksmannsspjara en eftir 

því sem árin liðu gátum við fengið framleitt fyrir okkur á saumastofum á Íslandi. Í dag er 

eiginlega ekkert framleitt hér á landi. Ástæðan er aðallega tvíþætt: Hvort tveggja er að 

íslenskar saumastofur hafa lokað og að framleiðslukostnaður er lægri og fjölhæfari erlendis. 

Undanfarið hefur framleiðslan farið fram á nokkrum stöðum í heiminum og stjórnast það 

aðallega af því hvaðan hráefni kemur. Ég er í miklu samstarfi við litla saumastofu í Tékklandi 

sem saumar upp í mjög litlar pantanir úr efnum í Evrópu og síðan læt ég gera leðurfylgihluti 

og fatnað á Indlandi og Ítalíu, kamelullarvörur í Kína og hefðbundnar fatalínur í Tyrklandi 

og nú í þessu lokaverkefni voru prufur gerðar Suður Kóreu. 

Frá 2000–2007 var áherslan lögð á að komast til útlanda með vörur 

Spaksmannsspjara. Við vorum t.d. farnar að selja í Selfridges í London en við vorum ekki 

fjárhagslega nógu sterkar til að taka þátt í útflutningi þrátt fyrir að hafa starfað svona lengi. 

Erfitt var að fjármagna pantanir en í viðskiptum í tískuheiminum eru pantanir frá verslunum 

greiddar til hönnuða mörgum mánuðum eftir pöntun verslana. Alls konar áhættuþættir blöstu 

við, eins og breytingar á gengi íslensku krónunnar svo og að oft var erfitt að fá bankaábyrgð 

fyrir lágri upphæð á litlum pöntunum frá mörgum litlum fyrirtækjum., Að vísu voru slík 

atriði auðveldari þegar stór fyrirtæki eins og Selfridges voru annars vegar en fjármálakerfið 

hafði ekki mikla trú á fatahönnun á þessum tíma frekar en núna. Persónulegar ábyrgðir þurftu 

að vera á öllum fjárfestingum (sem hefur alltaf verið mín reynsla) og varð það til þess að við 

ákváðum að draga okkur út  úr áhættusömum útflutningi. Það gekk líka vel hér heima á  árum 

2003-2008, þetta var fyrir tíma vefverslana, enn var tollur á innfluttri tískuvöru frá ákveðnum 

löndum og Íslendingar ferðuðust ekki eins mikið og þeir hafa gert seinustu ár og versluðu 

þar af leiðandi vel hér heima. Einnig voru farnir að koma til landsins fjársterkir erlendir 

ferðamenn sem versluðu stundum mun meira í versluninni á Bankastræti en lítil pöntun var 

frá verslunum erlendis þannig að það var ekkert erfitt að draga sig úr útflutningi á þessum 

tíma. Þetta var sennilega ástæðan þess að við urðum ekki gjaldþrota í hruninu eins og mörg 

fyrirtæki í kringum okkur. Annað sem hafði áhrif á ákvörðunina um að hætta útflutningi á 

þessum árum var að okkur Völu fannst tískudagatalið orðið úrelt; línunum var alltaf að fjölga 

og styttri tími var til að vinna línurnar og varð það æ ljósara að við sem lítið fyrirtæki höfðum 
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hvorki mannskap né fjármagn til að gera þetta á réttan hátt. Þó að lagt væri upp með að 

framleiða tvær línur á ári hjá okkur voru þær byggðar upp á allt annan hátt en í hefðbundu 

tískufyrirtæki, þar sem við lögðum meiri áherslu á að það sem var verið að þróa passaði inn 

með því sem til var í fyrirtækinu því allt þurfti þetta að hanga saman eins og sterk keðja.  

   Í dag koma stundum dætur og frænkur upphafseiganda að flíkum með allt að 20 ára 

gömul föt frá mér sem þær fengu gefins eða náðu í á endursölu; þær vilja kaupa eitthvað við 

þær flíkur eða biðja um að láta laga eitthvað sem er bilað. Ein ung stúlka kom og sagðist 

hafa erft Spakmannsspjaraföt frænku sinnar og bað mig að minnka nokkrar flíkur. Enn verða 

því til í starfi mínu ný sjónarhorn, sem ég sá ekki fyrir, til viðbótar við þau sem snúa að 

áskorunum í umhverfismálum og daglegum rekstri lítilla fyrirtækja.  

2.2.7 Varða VII - Stafræn sniðagerð og lausnamiðuð nálgun 

Við rákum litla saumastofu í kjallara Spaksmannsspjara í Bankastrætinu í 14 ár og vorum 

með klæðskera með okkur í fullu starf. Einnig vorum við með nema úr Iðnskólanum og 

erlenda fatahönnunarnema á saumastofu Spaksmannsspjara. Þar fór fram framleiðsla og oft 

og tíðum prufusaumur. Klæðskerinn gerði sniðin og setti sniðin í stærðir. Róðurinn fór að 

þyngjast með tímanum varðandi launaþróun, á samatíma og samkeppnini varð erfiðari þar 

sem fatnaður varð ódýrari með hverju árinu sem leið hjá stóru fyrirtækjunum. Þetta voru 

orðin ansi mörg verkefni sem þurfti að sinna.  

• Það var hönnunin á fötunum, finna þurfti réttu efnin og annað sem þurfti í línurnar, sem 

og framleiðendur erlendis og samskipti við þá.  

• Opnunartími verslana var farinn að lengjast í takt við fleiri ferðamenn. 

Við bættist að nú þurfti að vera með netverslun. Það er flókið og tímafrekt fyrir hönnuði 

sem framleiða lítið magn þannig að myndataka og störf innar vefverslunar er dýrt og 

stórt verkefni.  

• Samfélagsmiðlar, facebook, instagram, blogg og markpóstar, taka tíma og alls konar 

fyrirspurnir berast, sem þarf að svara, setja þarf myndir inn á miðlana. Allt tekur þetta 

tíma og krefst mismunandi þekkingar og færni. Lausnamiðuð nálgun er greinilega 

lykilorð í mínum vörðum því að tímarnir breytast hratt og breytingarnar hafa verið 

miklar. Mér finnst að seinustu 15 árin hafi ég stanslaust verið að breyta rekstri, aðlagast 

aðstæðum, bæta við mig þekkingu og tileinka mér nýja færni. Sumt hefur orðið 

auðveldara með tilkomu tækni en á sama tíma hafa kröfurnar aukist  Þegar ég hef náð að 

tileinka mér nýja færni, sem ég held að geri lífið auðveldara og gefi mér jafnvel smávegis 
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frítíma þá verður hin nýja færni oft að hið nýja norm og  óhugsandi að vinna starfið ef 

ég hefði  ekki tileinkað mér  nýju leið eða færni.  

Ein af viðameiri breytingum var  að ég keypti árið 2014 tvívíddarsniðakerfi. Tilgangurinn 

var hagræðing í starfi, meiri sjálfbærni með sendingum á sniðum milli landa og að fyrirtækið 

hefði sjálft sín snið stafræn og gæti sent þau í mismunandi verksmiðjur ef þess þyrfti. Þarna 

byrjaði ég að taka pappírssnið fyrirtækisins (mynd 1) inn í það kerfi sem stafræn snið. 

Sniðanúmerin voru mjög mörg eftir tuttugu og sjö ár frá útskrift eða margir metrar af 

vegplássi frá gólfi upp í loft af sniðum og hvert snið yfirleitt í fimm til sex stærðum. 

 
Mynd 1. Starfsmaður að rífa snið sem voru á leið á haugana eftir að búið var að setja þau stafrænt inn í 
sniðakerfi. 
 
Sniðin voru sett inn í stafrænt sníða kerfi, með sérstökum penna og pappírsdúk sem unnu 

saman. Starfsmenn og hönnunarnemar hjálpuðu til við að setja sniðin inn í kerfið aðeins ein 

stærð var sett  inn í kerfið þar sem það er fljótlegat að gera  stærðir á sniðin í sjálfu 

sniðakerfinu. Eftir það gat ég byrjað að vinna með sniðin mín stafrænt. Ég hafði fengið 

kennara frá Grikklandi sem kenndi mér á kerfið gegnum netið sem var mjög frumlegt hjá 

mér á þeim tíma. Gekk það mjög vel og var í rauninni grunnurinn að frekari leit að 

tæknilegum lausnum sem auðvelduðu fyrirtækinu að aðlagast breyttum tímum. 

Við það að setja sniðin mín í stafrænt form varð sniðagerðin nákvæmari og það tók 

styttri tíma að vinna sniðin enda gat ég nýtt sniðin áfram í þróun á næstu línu. Einnig tók 

mun minni tíma að setja sniðin í fatastærðir fyrir framleiðslu og að geta loksins hætt að senda 

sniðin í risapóstsendingum á milli landa. Í staðinn tóku við einfaldar netsendingar með 

stafræn snið sem var mikil framför til sjálfbærni. 

 Einnig var mikill framför fólgin í því að geta unnið sniðin hvar sem var og vera ekki 

föst við þriggja metra langa sníðaborðið annaðhvort í mínu fyrirtæki eða í 

samstarfsfyrirtækjunum erlendis. Að geta leiðrétt verkefni, sem var í vinnslu, strax sjálf í 

stuttum ferðum erlendis hjá framleiðendum hafði mikið að segja. Nú gat ég gert breytingar 

á framleiðslu fljótt og nákvæmlega og sent breytingar beint í prentum eða notað sniðin í 

töflunni til að útskýra verkferla í prufugerðinni. Í dagbókarfærslu úr vinnuferð í Tékklandi 
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sumarið 2015  kemur fram hversu mikil munur það var að geta unnið á saumastofunni á 

meðan ég beið eftir prufum (mynd 2) og geta síðan farið út í góða veðrið, farið yfir verkefni 

dagsins, leiðrétt og lagað og náð að ljúka undirbúningi undir næsta dag (mynd 3). 

 
Mynd 2. Saumastofan í Tékklandi. Unnið að sniði á meðan beðið er eftir prufu sem saumkonan vann að. 

 
Mynd 3. Í lok vinnudags. Vinnuferð í Tékklandi sumarið 2015. Stafræn sniðagerð farin að virka mjög vel. 

 

2.2.8 Varða VIII - Ný tækni  

Skrefin til sjálfbærni eru margs konar með misjöfnu vægi, sum eru auðveld og önnur 

flóknari. Vörustjórnun hefur verið eitt af lykilatriðum hjá mér sem leið til sjálfbærni. 

Vörustjórnun er verulega flókin hér á landi því að markaðurinn er mjög lítill og nauðsynlegt 

að eiga fjölbreytt úrval fyrir konur með mismunandi  vaxtarlag og á misjöfnum aldri  og 

erfitt að þrengja viðskiptahópinn á svona litlu markaðssvæði. Vörustjórnun felst í því að 

gæta þess að framleiða ekki of mikið magn, passa að framleiða réttu stærðirnar, sjá til þess 

að framleiða vöru sem endist í versluninni og í skáp viðskiptavinanna þannig að vanda þarf 

alla þætti hönnunar og útlits sem og sniðagerð, efnisval og allan frágang á vöru. Undanfarin  

tvö ár eða svo er ég loksins hætt að heyra viðskiptavini spyrja sem fyrstu spurningu – á eftir 

hefðbundinni heilsu – hvað er nýtt? sem þýðir: Hvað var að koma nýtt inn í verslunina? Þetta 

er verulega úrelt spurning og hef ég iðulega reynt að snúa spurningunni yfir í: Hvaða flík 
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væri flott á þér eða hvað vantar þig? Fatnaður í hönnunarverslunun hér á landi hefur því 

miður í allt of miklum mæli verið settur undir sama hatt og framleiðsla stórra fatakeðja að 

því leyti að lítill skilningur er á hærra verði og lengri tíma á milli nýjunga í verslunum.  

Framleiðslan hjá mér hefur farið fram eins nálægt framleiðslunni á hráefninu og hægt 

er eða þar sem ég kaupi hráefnið. Ég hef dregið verulega úr ferðum á saumastofur erlendis 

samhliða því að öll samskipti urðu auðveldari með tækni. Sem dæmi má nefna hversu 

auðvelt það er að senda ljósmyndir  af aðstæðum sem erfitt er að lýsa í orðum, einnig hefur 

dregið verulega úr póstsendingum, bæði við það að senda sniðin stafrænt og líka eftir að 

prufusaumurinn hætti að fara fram hér á landi. Meðan við gerðum prufur hjá okkur þurfti að 

senda 10–30 metra af hverri efnistegund fyrst hingað heim á meðan línurnar voru gerðar. 

Nýting hráefnis lagaðist mikið samfara notkun stafræns sniðakerfinu. Frá 2014 hef ég ekki 

blandað saman náttúrulegum efnum og gerviefnum til að stuðla að réttri hringrás fatnaðar, 

og að endingu hef ég þjónustað fatnað viðskiptavina. Samt sem áður var ekki nógu góð 

nýting í sjálfu hönnunarferlinu og í prufugerðarferlinu, of langur tími fór í það, of mikil sóun 

lá í því að kaupa efni í prufur sem voru ekki nógu góðar, og prófa þurfti jafnvel fleiri en eina 

tegund efnis, smáafgangar að efnum söfnuðust upp og erfitt var að hætta við verkefni sem 

var búið að verja miklum tíma í. Vörustjórnunin var líka erfið, stærðir breyttust og erfitt var 

að finna út hvernig ætti að gera hið fullkoma stærðarkerfi þannig að sóun yrði sem minnst.  

  Rauði þráðurinn hjá mér hefur alltaf verið nýting, eins lítil sóun og mögulegt er, 

þarfir viðskiptavinanna og lausnamiðuð skapandi nálgun og nýsköpunarhugarfar gagnvart 

aðsteðjandi vandamálum í viðskiptalífinu, í bland við sköpun og fagurfræði í fatnaði sem ég 

hef hannað. 

Þessar átta vörður sem ég lýsi hér að framan varða leiðina að starfskenningu minni, en 

starfskenning kennara er skilgreind sem persónuleg kenning um nám, miðuð við reynslu 

kennara á ákveðnum tímapunti (Hafdís Guðjónsdóttir 2004). Sú færni, sem ég tel að kenna 

eigi og þjálfa hjá listrænum hönnunarnemum svo þeim farnist vel í starfi, eftir útskrift er :   

• Frumleiki í sköpun 
• Lausnamiðuð nálgun á verkefni og vandamál 
• Framtakssemi 
• Seigla og aðlögunarhæfni 
• Bjartsýni,  
• Tæknifærni,  
• Sjálfstæði  
• Nýsköpunarþörf og skilningur á samhengi hlutanna í atvinnulífi og umhverfi  
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3 Sjálfbærni og fatahönnun 
Sjálfbærni er tiltölulega nýtt hugtak. Algengasti skilningur á hugtökunum sjálfbærni og 

sjálfbærri þróun felur í sér að við skilum umhverfinu til afkomendanna í ekki lakara ástandi 

en við tókum við því og við leitumst við að mæta þörfum samtíðar án þess að skerða 

möguleika komandi kynslóða til að mæta sínum þörfum (Aðalnámskrá, 2011, bls 20). Í 

skýrslunni Okkar sameiginlega framtíð sem unnin var af nefnd á vegum Sameinuðu 

þjóðanna undir formennsku Gro Harlem Brundtland, fyrrum forsætisráðherra Noregs, er 

hugtakið sjálfbær þróun skilgreint í fyrsta skipti á eftirfarandi hátt:  

Sjálfbær þróun er þróun sem mætir þörfum nútíðar án þess að skerða 

möguleika komandi kynslóða til að fullnægja þörfum sínum. 

(UNESCO, 1987, bls. 1).  

Sjálfbær þróun byggir á þremur meginstoðum,  vistfræðilegri, félagslegri og efnahagslegri, 

sem eru óaðskiljanlegar og háðar hver annarri. Hugtakið er notað í hnattrænu samhengi en 

ekki um einstakar einingar án samhengis við hið hnattræna (Soini og Birkeland, 2014). 

Sumir fræðimenn vilja leggja áherslu á menningarlega sjálfbærni sem þverfaglega 

nálgunaraðferð sem miðar að því að gera menningarlegum þáttum hærra undir höfði í allri 

þróun í átt til aukinnar sjálfbærni. Þar með talið hönnun og tísku. Menning er því mikilvægur 

liður þar sem hún tengist því hvernig við skiljum og metum bæði aðrar manneskjur og 

náttúruauðlindir. Hlutverk menningar í sjálfbærri þróun er samt sem áður tiltölulega 

óskilgreint, bæði í vísindum og stefnumótun (Soini og Birkeland, 2012). Fleiri og fleiri 

hönnuðir hafa síðustu misseri lagt aukna áherslu á að reyna að finna út hvað sjálfbærni er 

fyrir þeim og hvernig þeirra fyrirtæki geta stuðla að minni sóun og dregið úr álagi á 

náttúruna. 

3.1 Ágrip af þróun framleiðslu og fatahönnunar á Íslandi. 

Ísland hefur aldrei verið stórt framleiðsluland þegar kemur að fatnaði og textílvöru. Um 

miðja 20. öldina var þó nokkur framleiðsla á fatnaði hér á landi, aðallega á ullar- og 

skinnvörum, og var talsverður útflutningur á þeirri vöru (Ásdís Jóelsdóttir, 2009). Einnig var 

framleiddur ýmis starfsmannafatnaður fyrir innanlandsmarkað og fatnaður í verslanir 

hérlendis. Dregið hefur úr framleiðslu innanlands jafnt og þétt síðustu áratugi. 

Fatahönnuðum hefur hins vegar fjölgað hér á landi á sama tíma. Starfsheitið er ekki 

 lögverndað og margir titla sig hönnuði og auglýsa sína vöru sem hönnunarvöru og hefur 

vara merkt „Icelandic design“ oft og tíðum vakið blendnar tilfinningar hjá mér. Eins eru oft 

óljós skilin í hugum fólks milli hönnuðar og framleiðanda.  
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 Á heimasíðu Fatahönnunarfélags Íslands má sjá að einungis skráðir 38 meðlimir 

(Fatahönnunarfélag Íslands, ). Fram til ársins 2002 þurftu þeir sem vildu mennta sig sem 

hönnuðir að mennta sig erlendis. En árið 2002 var fatahönnunardeild stofnuð við 

Listaháskóla Íslands og hefur deildin útskrifað nemendur á hverju ári síðan 2005, eða 14 

sinnum. Sökum þess að flestar saumastofur eru hættar hér á landi og ekkert innlent hráefni 

er til nema ullarband, æðardúnn og roð, er öll innlend framleiðsla erfið. Fatahönnuðir, sem 

vilja starfa við hönnun og framleiðslu hér á landi, þurfa því að vera í miklum samskiptum 

við útlönd. Ekki er vitað hversu margir menntaðir íslenskir fatahönnuðir vinna við greinina 

hérlendis eða erlendis, en miðað við hversu fá atvinnutækifæri eru í boði hérlendis mætti 

ætla að brottfall sé mikið.  

Mikil gróska var á tímabilinu 1993–2010 í fatahönnun á Íslandi, mörg fyrirtæki 

byrjuðu og ráku sínar eigin verslanir í miðborg Reykjavíkur og íslenskir neytendur tóku 

hönnunarfyrirtækjunum vel. Í kringum aldamótin voru um það bil 34 hönnunarfyrirtæki, sem 

seldu svo til eingöngu sína eigin vöru, auk íslensku útivistarfyrirtækjanna í miðbæ 

Reykjavíkur, samkvæmt upplýsingum sem enn er hægt að finna á vefsíðu 

Hönnunarmiðstöðvar Íslands (Hönnunarmiðstöð Íslands, 2020). Þegar þetta er skrifað – árið 

2020 – eru auk útivistarfyrirtækjanna 18 hönnunarverslanir og eru þær flestar einnig með 

innflutta vöru samhliða; auk þess eru 4 litlar netverslanir, sumar með mjög lítið af vörum, 

allt niður í eina flík. Þannig að landslagi‘ er mjög breytt samkvæmt þessum upplýsingum um 

fjölda hönnunarverslana sem eru aðgengilegar inni á vefsíðu Fatahönnunarfélags Íslands 

(Fatahönnunarfélag Íslands, ).  

Í miðbæ Reykjavíkur hafa túristaverslanir tekið yfir svæðið undanfarin ár í og engin 

markviss markaðssetning á íslenskri hönnun hefur átt sér stað á uppgangstímum liðinna ára 

í ferðaþjónustu á Íslandi. Ferðafólk veit lítið sem ekkert um íslenska hönnun, lítil 

hönnunarfyrirtæki eiga erfitt uppdráttar og er áhyggjuefni hvernig staða íslenskrar 

fatahönnunar verður nú í ljósi breyttra tíma út af Covid-19. Gjaldmiðillinn hefur líka reynst 

faginu erfiður þar sem íslensk fyrirtæki fjármagna sig í íslenskum krónum og fá greitt löngu 

eftir að varan er hönnuð og verðlögð. Því geta sveiflur á gengi krónunnar komið sér mjög 

illa fyrir greinina. 

3.2 Breytt landslag  
Það hefur aldrei verið auðvelt að vera fatahönnuður á Íslandi en sennilega hefur það aldrei 

verið erfiðara en núna fyrir lítil hönnunarfyrirtæki vegna aukins innflutnings á ódýrum 

fatnaði sem hefur orðið ódýrari með hverju árinu, breyttum lífstíl og neysluvenjum neytenda. 
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Meirihluti neytenda er ekki enn reiðubúinn til að borga fyrir minna magn í framleiðslu, meiri 

sérstöðu, oft meiri gæði og sjálfbærni í fataiðn. Erlendir ferðamenn kaupa íslenska hönnun 

en það dregst verulega saman þegar gengið er sterkt. Á Íslandi er launakostnaður hár fyrir 

lítil fyrirtæki og oft er ekki mögulegt að ráða þann mannskap sem þarf (Ritstjórn 

Viðskiptablaðsins,  2018). Samkeppni við hraðtísku (fast-fashion) í heiminum er mjög erfið 

þar sem vöruverð virðist enn skipta mestu máli í dag í huga neytandans. Þrátt fyrir kröfu um 

bætt umhverfi og mikla gagnrýni á hraðtísku selst ódýr tískufatnaður enn mjög vel og heilu 

kynslóðirnar, sem eru að vaxa úr grasi, hafa eingöngu alist upp við allt að því einnota fatnað. 

Samfélagsmiðlar og aðrir áhrifavaldar hafa ýtt undir velgengni hraðtísku með því að 

markaðsetja þörf hjá neytendum fyrir nýrri vöru (Nguyen, 2020). 

Fata-og textíliðnaðurinn er einn mest mengandi iðnaður í heiminum og hefur mjög 

mikil og vond áhrif á vistkerfið, bæði vegna eiturefna, sem notuð eru við framleiðsluna, og 

gróðurhúsalofttegunda sem verða til við vinnslu á efnum og við framleiðslu fatnaðarins. 

Þúsundir tonna af fatnaði enda í landfyllingum á ári hverju með tilheyrandi mengun út í 

lífríkið (Šajn, 2019). Þeir sem skapa tískuna hverju sinni geta hins vegar haft áhrif á 

tískuiðnaðinn og verið í lykilhlutverki í þróun sjálfbærrar tísku og framleiðslu. Ekki aðeins 

geta orðið til ný störf, sem styðja við hagkerfið, heldur getur nýr lífsstíll haft stór áhrif á 

samfélagið og efnahaginn gegnum markaðssetningu alþjóðlegra viðskiptakeðja (Forum for 

the future, 2010).  

3.3 Spáin til 2025 
Ítarleg rannsókn var gerð í samráði við yfir 40 sérfræðinga á sviði fatahönnunar og 

fataframleiðslu um hvernig trúverðug framtíðarsýn fataiðnaðarins gæti litið út fyrir árið 

2025. (Forum for the future, 2010).Verkefnið fór af stað í október 2008 og var kynnt á 

London Fashion Week í febrúar 2010. Samkvæmt skýrslunni eru áskoranirnar gífurlegar. Nú 

í byrjun 2020 hefur margt komið fram sem fjallað er um í skýrslunni. Skýrslunni er skipt 

upp í fjórar mögulegar framtíðarsýnir: 

Framtíðarsýn 1: Hækkandi flugverð, framleiðsla verður hægari því að umhverfisáhrif 

aukast stöðugt, veðurfar verður ýktara, lúxusvara er umhverfisvæn vara, gervinefni verða 

unnin á jákvæðan og umhverfisvænan hátt. Lögð verður áhersla á að minna þurfi að þvo – 

og helst ekkert – þann fatnað sem búinn er til. Netverslanir ganga illa vegna hærri 

flutningsgjalda, heimagert og handgert kemur aftur í tísku. Flóttafólki fjölgar sökum 

loftslagsbreytinga og það hefur mismunandi menningarleg áhrif á tískuna (Forum for the 



 

 24 

future, 2010). Nú í kjölfar Covid-19 má strax merkja áhrif af þessari sýn í umfjöllun 

fjölmiðla. 

Framtíðarsýn 2: Heimurinn reynir að aðlagast umhverfis- og loftlagsbreytingum. Öll 

hrávara margfaldast í verði. Verksmiðjur eiga í vandræðum með framleiðslu. Ökrum, þar 

sem t.d. bómull hefur verið ræktuð, er breytt í ræktarland fyrir matvælaframleiðslu. Kína 

stríðir við mikinn vatnsvanda. Ný föt eru mjög dýr og eingöngu fyrir efnaðasta fólkið. Notuð 

og jafnvel ónýt föt eru dýrmæt vara. Hefðbundnar verslanir eiga í vandræðum en markaðir 

og alls konar vöruskipti eru vinsæl (Forum for the future, 2010). Auknar kröfur eru gerðar 

um lægri mengunarstuðla sem gerir það að verkum að verð á hrávöru hækkar.  

 Framtíðarsýn 3: Allt sem er notað í að framleiða fatnað er unnið aftur og aftur, vind- 

og sólarorka er orðin allsráðandi. Róbótar eru farnir að leysa af hólmi mörg störf í flestum 

verksmiðjum. Tæknin hefur líka náð miklu flugi og þrívíddar-líkamsskannar færa 

mátunarklefann heim til fólks. Allir líta eiginlega eins út. Fyrirtæki leigja fatnað eða hafa 

skilagjald á honum. Það verður úrelt að eiga hluti og föt (Forum for the future, 2010). Þegar 

stafræn þekking verður almenn hjá hönnuðum er áhugavert að sjá hvernig sviðið mun þróast. 

 Framtíðarsýn 4: Kína stjórnar efnahag heimsins meira og minna. Föt eru framleidd 

þar sem þau eru seld. Menningar- og trúarlegur lífsstíll verður vinsæll. Fyrirtæki og lönd 

reyna að verja tæknikunnáttu sína. Lönd vinna efni úr hráefni frá sínu eigin landi. Alvarleg 

vandamál í lífríkinu koma upp sem ekki er hægt að líta fram hjá (Forum for the future, 

2010). Það verður áhugavert að fylgjast með hvernig tískuiðnaðurinn tekst á við þau 

vandamál sem hafa komið upp samfara Covid-faraldurinn . 

 Upp úr skýrslunni var einnig unnið leiðbeinandi efni og aðferðir sem eru sérstaklega 

hugsaðar fyrir kennara og hefur það verið notað í skólum víðs vegar um heiminn. Skortur 

hefur verið á nýsköpun í fata- og framleiðslumálum og finna þarf lausnir á fata- og 

framleiðsluvandamálum heimsins. Má þá meðal annars nefna hugmyndir um endurhönnun 

á ónotuðum fatnaði, leigu á fatnaði, endursölu; á notuðum fatnaði og fatnað unninn í 

heimabyggð (Forum for the future, 2010). Það væri áhugavert fyrir íslenska skóla að skoða 

hvernig þeir geta nýtt sér þetta efni. 

3.4 Möguleikar hérlendis út frá spánni 
Endurhönnum felst í því að ónotaðri framleiðslu, t.d. sem hefur ekki selst, er breytt og hún 

bætt eða það sama er gert við notuð föt og þau jafnvel seld undir öðru merki. Þetta verður 

áskorun fyrir íslenska hönnuði þar sem launakostnaður getur einfaldlega verið of mikil hér 

á landi fyrir framleiðslu sem þessa.  
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  Endursala á notuðum fatnaði er vinsæl um þessar mundir og virðist ganga vel og eru 

þó nokkur fyrirtæki með slíka starfsemi. Framleiðsla í heimabyggð er ekki heldur raunhæfur 

möguleiki eins og er, þar sem flest allt hráefni í fatnað hér á landi þarf að flytja inn og lítið 

er af saumastofum og verksmiðjum. Hins vegar getur það breyst þar sem ein af þeim 

nýjungum, sem hafa komið fram núna á seinustu misserum, er það sem kallað er 

örverksmiðjur í textíl undir regnhlífasamtökunum World of Digital Fashion. Undir þessum 

hatti eru fyrirtæki sem vinna á sviðum þrívíddarhönnunar, CAD-sníðakerfa, og sjálfvirkra 

líkamsmælinga og vinna að því að samþætta og sameina vörur sínar í keðju sjálfbærra 

stafrænna ferla. Áherslan er sérstaklega á að sérsníða fatnað og fylgihluti í litlu magni í 

rekjanlegum ferlum gegnum stafræn gögn. Þetta er spennandi hugmynd sem getur stutt við 

og stuðlað að framleiðslu í heimabyggð. Talað er um að kostir örverksmiðja séu betri 

vörustjórnun, sjálfbærari framleiðsla, mikið val meiri sveigjanleiki í verkefnum, lítil 

yfirbygging,  notkun á nýrri tækni sem nota umhverfisvænar aðferðir og  að verksmiðjurnar 

séu litlar nútímalegar tæknieiningar. Vélarnar eru einungis brot af stærð hefðbundinna véla 

og nota einnig bara brot af vatni og orku í samanburði við hefðbundnar verksmiðjur. 

Örverksmiðjulíkanið er auðvelt að aðlaga að mismunandi þörfum. Sveigjanlegt vöruval, 

meiri hraði á markað, sjálfbærari aðferðir við gerð textíl og arðbæri framleiðsla í minna 

áhættufælnu umhverfi er hin nýja hugmyndafræði fyrir textíliðnaðinn í hnotskurn (Innovatio 

in Textiles, 2019). 

Hönnuðir sem eru tæknilega hæfir gætu einnig t.d. selt þjónustu með hönnun sinni 

en ekki komið nálægt neinni framleiðslu, þ.e. hönnun sem t.d. væri hægt að hala niður fyrir 

þá sem gera hlutina sjálfir hvar sem er í heiminum. Einnig geta tæknilega hæfir hönnuðir 

unnið við að hanna fatnað fyrir tölvuleiki og sýndarveruleika. Spennandi hlutir eru að gerast 

í sambandi við ræktun á efnum úr bakteríum og te (Lee, 2014) og gæti það verið eitthvað 

sem Íslendingar ættu að skoða um leið og það verður mögulegt. 

3.5 Nýting hráefnisins  
Út frá umhverfissjónarmiðum skiptir gífurlega miklu máli að fatahönnuðir nái að nýta efnin, 

sem eru notuð í fataframleiðslu, sem allra best, bæði til að lækka vöruverð og ekki síður til 

að sem allra minnst af dýrmætu efni, sem hefur verið búið til úr auðæfum okkar jarðarbúa, 

fari til spillis. Þá kemur sér vel að hafa góð tök á sníðatækni og að geta unnið sniðin stafrænt. 

Með þeim hætti má sjá hvernig efnisnýtingin á flíkinni kemur út og gefur tækifæri til að 

breyta og bæta hönnuninni til að fá betri útkomu (Just-style editorial team, 2015; Kent og 



 

 26 

Ifegwu, 2019; Rissanen, 2013). Besta niðurstaða er að sjálfsögðu að ekki einn sentimetri fari 

til spillis.  

Timo Rissanen, sem er prófessor í hönnunarheimspeki við tækniháskólann í Sydney, 

hefur verið leiðandi í  Zero waste fashion design sem vísar til fatnaðar sem myndar lítinn 

eða engan textílúrgang við framleiðslu. Hann segir að ábyrgðin verði að liggja hjá hönnuðum 

og felst hún m.a. í því að finna hvernig hagkvæmast sé að nota hráefni. Mikið vatn, jarðvegur 

og eiturefni fer í að framleiða efnin og þess vegna er mikilvægt að nýta hráefnin sem best. 

Hann telur því að góð kunnátta í sniðagerð sé lykilatriði þegar kemur að sjálfbærni. Hann 

telur að þegar hönnuðurinn setur það strax inn sem einn af stóru þáttunum í sinni hönnun 

gefur það forsendur til að minnka efnismagnið verulega. Hönnuðir eru oft ómeðvitaðir um 

framleiðslu og oft og tíðum er nánast eins og hönnuðurinn viti ekki hvernig hún virkar. Hefur 

skipuritið í fataframleiðslunni oft verið þannig að hönnuðirnir hafa ekki þurft að vita hvað 

gerist á framleiðsluendanum (Rissanen, 2013). Timo Rissanen hefur gefið út Zero waste- 

kennsluefni fyrir hönnunarskóla þar sem lögð er áhersla á nýtinguna á efnum. Hann er auk 

þess búinn að kenna Zero waste-valáfanga við Parson-hönnunarskólann í New York 

undanfarin ár (Parson, 2020).   

Kathleen Fasanella fata framleiðandi og eigandi Fashion-incubator sem framleiðir og 

þjónustar þá sem vilja framleiða föt, bendir á á heimasíðu sinni að hönnuðir leggi of mikla 

áherslu á hugkort (e. mood boards) en allt of litla áherslur á tækniupplýsingar til að vinna 

eftir. Hún segir að framleiðandi fái teikningar fá hönnuðum og myndir, sem sýna 

stemningu, en ekki hvernig eigi raunverulega að vinna vöruna í verksmiðjunni. 

Upplýsingarnar séu ófullnægjandi sem geri það að verkum að allt of oft séu margar og 

misheppnaðar prufur gerðar (Fashion-incubator, e.d.). 

. 

 

3.6 Hringrásarhagkerfið  
Umfangsmikil kolefnisspor og fjölþætt áhrif á umhverfið má tengja allri vöruframleiðslu. 

Ýmislegt hefur verið gert til að breyta neyslu almennings en samt sem áður hefur hún síaukist 

síðustu ár. Hringrásarhagkerfi (mynd 4) hefur síðustu ár fengið aukna umræðu sem möguleg 

lausn. Það var á sjöunda áratugnum sem umræður um hringrásarhagkerfið komu fyrst fram 

sem hugmyndir um lokað hagkerfi sem eins konar gagnrýni á opið hagkerfi. Það var 

hagfræðingurinn Kenneth Boulding sem byrjaði að ræða um mikilvægi þess að huga að þeim 

auðlindum sem notaðar voru til framleiðslu á vörum. Hann setti fram hugmyndir um 
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mikilvægi þess að tengja úrvinnslu auðlinda við það hvað verður um vöruna eftir notkun 

hennar (Geissdoerfer, Savaget, Bocken og Hultink, 2016).  

 Í lok síðustu aldar hófu Þjóðverjar markvissa þróun á hugmyndum 

hringrásarhagkerfisins. Þær hugmyndir voru svo teknar inn í stefnuskrá Evrópusambandsins. 

Árið 2015 var sett fram frumvarp að lögum þar sem  áhersla var  á að verðmæti auðlinda og 

hráefna, héldist lengur inni í hagkerfinu og að úrgangur verði sem minnstur (Geerken, 

Schmidt, Boonen, Christis og Merciai, 2019). Aðgerðaáætlanir Evrópusambandsins frá 2019 

fela í sér 54 aðgerðir sem leggja áherslu á hringrásarhagfræði. Í þeim er áhersla lögð á 

endurvinnslu. Í hugmyndinni um hringrásarhagkerfi er lögð áhersla á endurnotkun og 

endurvinnslu þar sem verið er að lágmarka úrgang framleiðslunnar og á sama tíma hámarka 

nýtingarmöguleika svo að sem minnst fari til spillis (Framkvæmdarstjórn 

Evrópusambandsins, 2019; Umhverfisstofnun,e.d). Á skýringarmynd frá Umhverfisstofnum 

sést hvernig sóun er lágmörkuð með endurnýtingu hráefna sem leið til minnkunar á hráefni 

í fyrstu vinnslu vöru (mynd 4) 

 
Mynd 4. Hringrásarkerfi, skýringarmynd frá Umhverfisstofnun. 

 

3.6.1 Hringrásarkerfi tísku og textíls 

 Sem betur fer verður hringrásarkerfi fyrir textíl betra og betra. Li Edelkoort, einn af frægustu 

lífstílsspámönnunum heims, sagði í viðtali við veftímaritið DEZEEN að tískuheimurinn, eins 

og við þekkjum hann, væri dauður. Hún setti meðal annars út á gæði kennslu í fatahönnun. 
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Hún spáði því að heimagerð föt kæmu hreinlega í tísku í náinni framtíð og að það verði hægt 

að hala niður sniðum frá hönnuðum í  stærð hvers og eins (Fairs, 2015). 

Endurhönnun hefur einnig aukist undanfarin ár. Endurhönnun felst í því að ónotaðri 

framleiðslu, sem t.d. seldist ekki, er breytt og hún seld, eða þá að notaður fatnaður er 

endurhannaður á einhvern hátt og seldur aftur. Einu slíku fyrirtæki, Bionic Yarn, hefur tekist 

að búa til þráð sem er gerður úr endurunnum plastflöskum sem hægt er að nota í að gera 

eiginlega hvað útlit sem er á efni fyrir fatnað. Fyrirtækið hefur síðan árið 2013 verið að þróa 

aðferð til að nota plast úr sjónum í textíl-vörur (Fredman, 2016). Hönnuðurinn Suzanne Lee 

hefur í nokkur ár verið að þróa leðurlíki úr sykri, te, geri og lifandi bakteríum. Bakterían lifir 

á sykrinum og spinnur þræði sem á endanum verða að efni (Lee, 2014). Þessi líffræðilegu 

ferli geta hjálpað til við að gera tískukerfið sjálfbærara. Plöntur og bakteríur geta einnig 

hjálpað til við sjálfbærar aðferðir við litun á trefjum. Einn annar möguleiki er að rækta efni 

á plöntum. Carole Collet, prófesor í hönnun fyrir sjálfbæra framtíð í Central Saint Martins 

in London, hefur rannsakað þessa tækni (Collet, 2011). Ef til vill eiga einstaklingar eftir að 

rækta sitt eigið efni í fatnað sinn. 

Fashion Positive eru samtök sem halda úti heimasíðu þar sem hönnuðir og framleiðendur 

geta fengið upplýsingar um efni og aðferðir sem eru umhverfisvænar og nútímalegar. 

Hugsunin að baki ráðleggingunum er alltaf sú sama: að það sem búið er til, í hvaða formi 

sem það er, brotni niður í náttúrunni, jafnvel bæti hana eða fari í rétta hringrás endurvinnslu. 

Á heimasíðu samtakanna er fjallað um fimm þætti sem stuðla að réttri hringrás í textíl:  

•  Hráefni – draga þarf eins og hægt er úr gerð textíl úr frum-hráefnum við efnisgerð; 

blanda þarf eins miklu og mögulegt er  af endurunnum textíl. 

saman við frumunnin textíl efni . 

• Tækni – Nota þarf tækni sem býr aftur til efni við lok notkunartímabils flíkur eða 

efnis.  

• Efnafræði – Sigta þarf hættuleg efni út úr textílvörum og nota aðferðir sem stuðla 

að öruggari valkostum þannig að lífríkið hljóti ekki skaða.  

• Vatn – gera þarf áætlun til þess að engin vatnslosun með menguðu vatni fari út í 

lífríkið.  

• Orka – gera þarf áætlun um að engin losun gróðurhúsalofttegunda verði til við 

vinnslu efna. 

(Fashion positive, 2020). 
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Í þessu samhengi er áhugavert að skoða fyrirtækið HKRITA sem hefur í samstarfi við 

japönsk stjórnvöld unnið að lausnum fyrir iðnaðinn síðastliðin 12 ár við endurvinnslu á 

notuðum fatnaði aftur yfir í textíl-efni (HKRITA, 2018). HKRITA fékk Red dothönnunar-

verlaunin árið 2019 fyrir verkefni „G to G“ eða Garment to Garment en fyrirtækið er farið 

að endurvinna fatnað þannig að fólk getur komið með flíkina sína til fyrirtækisins og hún fer 

í 3–5 daga endurvinnslu-ferli, eigandi fatnaðarins getur valið útlit á þræði og nýja hönnun út 

frá stafrænum skrám og látið gera nýja flík úr gömlu flíkinni. Þetta er allt gert í 12 feta gámi 

sem er komið fyrir inni í verslunarmiðstöð án þess að það vatn eða það eiturefni sem notað 

er fari út í umhverfið (HKRITA 2019). Fyrirtækið hefur unnið við að stækka ferlið og hefur 

getað unnið 3 tonn á dag af notuðum fatnaði. Forsvarsmenn fyrirtækisins vonast til að geta 

stækkað endurvinnsluna upp í 10 tonn á dag nú árið 2020 (Start Me Up, 2019). 

Hraðtískufyrirtækin virðast vera að taka við sér og hefur til dæmis H&M sett sér þrjú 

meginmarkmið sem styðja við jákvæðan iðnað Í fyrsta lagi tala stjórnendur H&H um að 

þeirra framtíðarsýn sé að leiða þróun á átt að sjálfbærari og umhverfisvænni fataiðnaði. Í 

öðru lagi segja þeir að markmið fyrirtækisins sé að gera fullkomna hringrás fyrir fatnað sinn 

en áætlað er að árið 2030 séu öll efni fyrirtækisins unnin gegnum hringrás endurvinnslu. Í 

þriðja lagi vill fyrirtækið hafa sanngirni og jafnrétti að leiðarljósi fyrir þá 180.000 starfsmenn 

sem vinna hjá fyrirtækinu og eining fyrir þær 1,6 miljónir manna sem vinna fyrir fyrirtækið 

sem undirverktakar (Þóra Flygenring, 2020). 

Samspilið milli sjálfbærra hugtaka, aðferða og tækni hefur leitt til róttækra breytinga 

á hefðbundnum aðferðum við gerð fatnaðar, allt frá teikningum til sniða. Tilraunir hafa verið 

með að skanna líkama í þrívídd með það í huga að gera fatnað þar sem hvorki er krafist 

hefðbundinnar sniðagerðar né saumaskapar (Paganelli, 2019). Hraðvirk electroloom 

þrívíddarprentun er tækni fyrir prentanlegar flíkur sem er nú verið að þróa og prófa (Teck 

Crunch, 2015). 

Aukin samvinna getur leitt af sér markvissari sjálfbærni. Samstarf tískuhönnuðarins 

Iris van Herpen, Juliu Koemer og belgíska fyrirtækisins Mate-rialise, byggir á því að hanna 

fatnað og prenta í þrívídd samfellda fleti án sauma. Van Herpen blandar saman tækni og 

handverki í hátískufatnaði og vinnur verk sín aðallega í þrívíddarprenturum (van Herpen, 

2016). Í náinni framtíð getur fólk hugsanlega prentað sinn fatnað út í þrívíddarprenturum 

heima eða á prentstofum úr sama efninu aftur og aftur. Hugsanlega mun fólk líka geta‘ 

ræktað sín eigin efni úr te og bakteríum og togararnir okkar fara út á veiðar að veiða plast í 

lúxusfatnað sem hægt er að vinna aftur og aftur (Fashion positive, 2015; Teck Crunch, 2015). 

Hver veit nema þetta verði landslagið fyrir framtíðarhönnuði á Íslandi. 
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Flestir sem vinna á sviði hönnunar og framleiðslu virðast vera sammála um að nýta 

verði auðlindirnar vel við hönnun og framleiðslu með eins umhverfisvænum aðferðum og 

unnt er. Einnig þarf að vera hægt að losa sig við vörurnar án þess að náttúran og komandi 

kynslóðir þurfi að takast á við neikvæð umhverfisáhrif losunarinnar. Hugtök eins og „frá 

vöggu til vöggu hringrás hönnunar“ (e. From Cradle to Cradle Design) (Braungart, 

McDonough og Bollinger, 2007) og að sem minnstur úrgangur verði til  í framleiðslu virðast 

vera þær stefnur sem flestir eru sammála um að séu mikilvægastar þegar vara er hönnuð og 

framleidd (McQuillan, 2019; Rissanen, 2013). 

 

3.7 Menntun til sjálfbærni  
Árið 2005 settu Sameinuðu þjóðirnar af stað átak sem fékk heitið Áratugur um menntun til 

sjálfbærrar þróunar. Átakið stóð yfir í 10 ár, frá 2005 til 2014. Markmið verkefnisins, sem 

var undir stjórn UNESCO, var að koma menntun til sjálfbærni inn í menntastefnu allra þjóða 

og hrinda í framkvæmd aðgerðum á sviði menntamála á öllum skólastigum (UNESCO, 

2009). Á þessum áratug hefur verið leitast við að virkja hundruð þúsunda manna til að 

endurskoða menntun á heimsvísu til að stuðla að því að þegnar heimsins læri að lifa og starfa 

sjálfbært. Markmiðið er að sjálfbærnimenntun breiðist út á öllum stigum og sviðum 

menntunar, á öllum svæðum heimsins og er víða talin lykill að því að styðja við sjálfbæra 

þróun. Víðtækt samstarf og tengslanet – innan og milli geira – er talinn vera lykillinn að 

árangri áratugarins. Börn, ungmenni og námsmenn gegndu mikilvægu hlutverki sem 

umboðsmenn sjálfbærra breytinga með því að taka virkan þátt í umræðum sem hafa áhrif á 

framtíð þeirra. Sem talsmenn umbreytinga í námsumhverfi sínu komu þau með skilaboð um 

sjálfbærni og alheimsborgararétt heim til foreldra og út í samfélagið (UNESCO, 2014).  

Sambærileg áhrif má greina í heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna sem tóku við af 

áratugnum. Í því samhengi er vert að minnast á unglingsstúlkuna og loftslagsaðgerðasinnann 

Gretu Thunberg sem náði á árinu 2019 heimsathygli með aðgerðum sínum (Thunberg, 

Ernman, Ernman og Thunberg, 2019). 

. Hún byrjaði alheimshreyfingu með því að fara í skólaverkfall á föstudögum. Hún 

hóf verkfallið í ágúst 2018 þar sem hún varði hverjum föstudegi fyrir framan sænska þingið 

og hélt á skilti, málað með svörtum stöfum á hvítum bakgrunni, sem stóð á Skolstrejk för 

klimatet, þ.e. „Skólaverkfall fyrir umhverfið“.  Nú í byrjun árs 2020 – eða 16 mánuðum eftir 

að hún hóf skólaverkfall fyrir umhverfið – hefur hún ávarpað þjóðhöfðingja hjá Sameinuðu 

þjóðunum, fundað með páfanum, fengið tíma með forseta Bandaríkjanna og var hvati fyrir 
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fjórar milljónir manna, sem tóku þátt í alþjóðlegu loftslagsverkfalli 20. september 2019 sem 

er stærsta loftslagssamstaða mannkynssögunnar. Hún var valinn manneskja ársins af Time 

og fékk umhverfisverðlaun Norðurlanda 2019 sem hún þáði ekki í mótmælaskyni vegna 

skorts á loftslagsaðgerðum. 

Nemendur ættu því að vera móttækilegir fyrir metnaðarfullri sjálfbærnimenntun sem 

leiðir af sér getu til aðgerða. Hér á landi kom út ný námskrá árið 2011 en þar er menntun til 

sjálfbærni einn af grunnþáttum menntunar í leik-, grunn- og framhaldsskólum landsins sem 

allt skólahald á Íslandi á að taka mið af.  Í henni er lögð áhersla á að einstaklings- og 

samfélagsmiðuð menntun til sjálfbærni sé ekki fag heldur áhersla sem öll menntun á að taka 

mið af auk læsis, lýðræðis og mannréttinda, jafnréttis, sköpunar, heilbrigðis og velferðar 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Hver skóli velur hvernig hann vinnur með svið sjálfbærni. Allir kennarar verða að 

þróa eigin starfskenningu í átt að sjálfbærni og verða því að tileinka sér sjálfir sjálfbærni í 

sinni kennslu. Menntun til sjálfbærni er í takt við það sem einkennir gagnrýna uppeldisfræði 

(e. critical pedagogy), þar sem jafnrétti og lýðræði er í anda Paulo Freire. Hann lagði áherslu 

á að fólk yrði að læra að íhuga félagslega stöðu sína í samfélaginu því aðeins með þeim hætti 

gæti það haft áhrif á samfélagið (Ásthildur Jónsdóttir, 2011). Freire lagði áherslu á að virkir 

upplýstir samfélagsþegnar leggi sitt af mörkum til framþróunar í heiminum. Hann lagði 

einnig áherslu á gildi þess að þekkja, skoða og virða lífsreynslu í víðu samhengi og stuðla 

þannig að framþróun í þágu fjöldans í samfélögum (Freire, 1970.) 

  Samfélagsþegnar þurfa að þekkja og vera meðvitaðir um gildi, viðhorf og tilfinningar 

sínar gagnvart hnattrænum áhrifum, sem ákvarðanir og lífsstíll okkar veldur, sem og um 

réttindi og jafnræði allra jarðarbúa, náttúru og umhverfi, efnahagsþróun og framtíðarsýn 

(Menntamála- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 20). Menntun er og verður 

gæðaeftirlit samfélaga sem á að skila gæðamenntun, sem í dag felur í sér sjálfbærnikennslu 

og kennsluhætti sem nota gagnrýna og skapandi hugsun (Sterling, 2001). 

3.7.1 Menntun í fatahönnun og fatatækni í stafrænu umhverfi 
Starf fatahönnuðarins er yfirleitt nátengt fataframleiðslu. Til að stuðla að því að starf 

hönnuðarins sé sjálfbærara er mikilvægt að huga að menntun þeirra. Hönnunarferli er ekki 

alltaf eins en það snýst alltaf um að forma hugmyndir og gera þær tilbúnar til framleiðslu 

hvort sem verið er að framleiða fáar einstakar flíkur eða fleiri þúsundir. Vistspor fatahönnuða 

liggja því aðalega í prufuferlinu sem getur verið misjafnlega mikið og langt. Mjög oft eru 

fyrstu prufur gjörsamlega ónothæfar og geta verið margar ástæður fyrir því. Saumastofur, 
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sem vinna með hönnuðunum, geta hugsanlega verið of ónákvæmar, leiðbeiningar frá 

hönnuðum ekki nógu góðar eða rangt hráefni valið fyrir flíkina.  

Í ferlinu frá hugmynd að tilbúinni samþykktri flík frá hönnuði geta verið ansi margar 

ferðir milli landa, fram og til baka frá hönnuði til framleiðanda. Í minni fyrirtækjum er 

sniðapakki oft sendur með flugi og síðan eru gerðar ein til þrjár oft ónothæfar prufur sem 

stundum eru jafnvel gerðar í nokkrum litum og stærðum. Þarna getur verið óhemjumikið 

magn af efni og viðbiti (tvinna og öðru sem þarf til að gera flík), margar vinnustundir, 

flugferðir og bílferðir. Valkvíði getur hrjáð fatahönnuði eins og aðra og oft er erfitt að útloka 

lit, útfærslu eða efni sem gæti hugsamlega komið vel út. Þess vegna er niðurstaðan stundum 

sú að gerðar eru fleiri en færri prufur. Að geta skorið niður í prufugerðarferlinu styður því 

verulega við minni sóun og minnkar vistspor hönnuðarins. Í stafrænni þrívíddartísku-/ 

fatahönnun er hægt að skera niður prufurnar án þessa að skera niður margbreytilega 

möguleika og tilraunir í sköpuninni. Með stafrænum verkferlum í tísku-/fatahönnun geta 

hönnuðir sent sniðin stafrænt milli landa, keypt stafræn efni til að vinna með í 

þrívíddarhönnunarhermum, formað hugmyndir sínar og gert sniðin. Flíkurnar eru einnig 

saumaðar í forritinu og hægt er að gera mismunandi prufur í forritinu, t.d. gera flíkina einlita 

eða mynstraða, prófa alls konar  efni og liti,  raða flíkinni með öðrum flíkum,  prófa flíkina 

á mismunandi stærðum af sýndarlíkömum og prófa að sauma flíkina á mismunandi vegu. 

Munurinn á tvívíddarteikningu/-mynd og þrívíddarteikningu/-mynd er sá að á bak við 

þrívíddarmyndina er mikið magn af nákvæmu og flóknu gagnamagni sem þarf til að 

framleiða flík. 

Þessa hönnunaraðferðafræði er gerlegt að kenna í fatahönnun og fatatækni í dag og 

þarf að samþætta með öðru námi í hönnunarnámi og í verknámi bæði í fatatækni, 

klæðskeranámi og kjólasaumi. Þetta eru nútímaleg vinnubrögð sem ýta undir sjálfbærni og 

styðja við að nemendur geti unnið við það fag sem þeir eru að mennta sig í (Just-style 

editorial team, 2015). Hönnuðir, sem eru tæknilega hæfir, geta selt þjónustu með hönnun 

sinni en ekki komið nálægt neinni framleiðslu á síðum eins og Upwork þar sem bæði er hægt 

að skrá verkefni og skrá sig í verkefni (Upwork, e.d.). Í þessu sambandi er um að ræða 

hönnun sem t.d. væri hægt að hala niður fyrir þá sem eru að framleiða fatnaðinn, hvort sem 

er að ræða einstaka flík eða í fjöldaframleiðslu, hvar sem er í heiminum.  

3.7.2 Handverk 

Handverk hefur ríkulegt menningarlegt gildi fyrir öll samfélög. Margir hafa áhyggjur 

af því að handverkið sé á undanhaldi og störf tengd handverki verði lögð niður og tækni taki 
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algjörlega yfir. Helsta ógnin fyrir ungt fólki, sem vill starfa við handverk um allan heim, er 

viðhorf neytenda. Tími er peningar, eins og oft er sagt, og mjög fáir vilja greiða rétt og 

sanngjarnt verð fyrir handverk. Flest handverk tekur umtalsverðan tíma og krefst oft mikillar 

þolinmæði ( Oppenheimer, 2019). 

 Handverki fylgir oft gæði sem fela í sér nákvæm smáatriði sem hafa oft forgang umfram 

hagnað. Vinnan að baki handverki er stöðugt minna metin í atvinnulífinu og er talað um að 

þeim mun meiri tækni sem beitt er við framleiðslu vöru þeim mun meira er það á kostnað 

handverks. Áhyggjur hafa komið fram um að ákveðið rof verði á  hagnýtu menningarlegu 

handverki (Guðrún H. Bjarnadóttir, 2008). 

Mikill áhugi er hins vegar á handverki út um allan heim sem áhugamáli einstaklinga, 

bæði til að læra gamalt handverk og einnig varðandi hefðbundnara samtímahandverk sem 

sést á miklu framboði af námskeiðum þar sem handverk er í aðalhlutverki. Áhugi á handverki 

er mikill hér á landi en það sést á fjöldi þátttakenda og þeim mikla fjölda gesta sem mætir á 

handverkshátíðir sem haldnar hafa verið í Eyjafirði og í Reykjavík frá 1992 (Handverkshátíð, 

2020). Hugsanlega er samhengi á milli vaxandi áhuga á handverki nú á tímum og þeirrar 

staðreyndar að vinna fólks verður æ tæknilegri. Talað er um að handverk gefi af sér andlega 

fullnægingu í lok dags á sama tíma er talað um að tæknileg nálgun sé vitsmunalega krefjandi 

en að hún fullnægir fólki ekki á sama andlega máta og handverkið (Oppenheimer, 2019). 

 Við gerð margra hluta, sem eru skilgreindir sem handverk, hefur þurft að nota alls 

konar verkfæri og vélar. Skilgreiningin á handverki hefur breyst í gegnum árin. 

Handverksfólk gerir sjaldan alla þætti verksins frá grunni lengur, heldur vinnur ákveðin part 

af vinnu sinni í höndunum. Með betri verkfærum verður auðveldara að vinna vinnuna og 

fleiri öðlast færni með betri verkfærum.  Þessir tveir þættir geta unnið saman því að tækni 

getur stuðlað að því að nemendur læri handverk. Handverksfólki er oft hrósað þegar það er 

vandvirkt, hefur þolimæði og góða samhæfingu handa og augna. Margir nemendur geta 

blómstrað og vaxið í starfi sem skapandi handverkshönnuðir eða handverksmenn með hjálp 

tækni eða betri verkfærum (Oppenheimer, 2018). 

Tæknin styður nú þegar við handverk í skólakerfinu og hefur gert það í langan tíma. 

Í dag er margs konar tækni notuð við t.d. list- og verkmenntakennslu sem var ekki notuð 

fyrir um það bil 30 árum hvort sem verið er að tala um myndlist, heimilisfræði, smíðar eða 

textílmennt. Þannig styður tæknin við handverk í skólastarfi. 

Þegar tæknihandverk er unnið í sýndarveruleika, eins og t.d. í fatahönnun, breytist 

upplifun nemenda og líkist á margan hátt líkamlegri upplifun. Á Arctic Arts Summit- 

umhverfis- og listráðstefnunni, sem haldin var í Rovaniemi í Finnlandi, kom fram að bilið á 
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milli þess sem er skilgreint list, hönnun eða þjóðlegt handverk er að minnka. Handverk 

tilheyrir öllum þessum þáttum. Skipting á milli þessara flokka verður æ óljósari og fólki er 

eigilega bara sama hvaðan gott kemur. Mörg erindanna á ráðstefnunni sneru að 

sameiningarsamvinnu, þróun og eflingu sjálfbærra og ábyrgra langtímaáætlanagerða þar sem 

innviðir á skapandi sviði og samvinnu í menntun ólíkra einstaklinga eru hafðir að leiðarljósi 

við myndun menningarstefnu sem byggir á þverfaglegum rannsóknum á áhrifum lista og 

hönnunar. Í þessu ljósi er vert er að skoða kenningar Johns Dewey sem miða að því að 

nemendur fái tækifæri í skólanum til að blómstra og uppgötva, í gegnum verklegt, skapandi 

og fjölbreytt starf (Dewey, 2000a).  

Vinnubrögð í listsköpun, tækni og verkmenntun ættu að einkennast af sköpunargleði, 

lausnamiðuðu frumkvæði og frumleika. Í sköpuninni felst hagnýting hugmynda og mótun 

viðhorfa, gildismats og hæfni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 22). Slík 

vinnubrögð er æskilegt að sjá í öllu námi og skólastarfi. Frumkvæði nemenda er einn að 

lykilþáttum í að þeir taki ábyrgð á eigin sjálfbærninámi (Ásthildur Jónsdóttir, 2017). Sköpun 

snýst ekki eingöngu um að eitthvert nýtt og frumlegt verði til heldur einnig um að hagnýta 

þá þekkingu sem fyrir er (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 24 ). Sköpun 

snýst þannig um skapandi lausnir, miklu máli skiptir fyrir fatahönnuði og fatatæknihönnuði 

að tileinka sér það nýjasta í tæknilausnum sem atvinnuvegurinn og æ fleiri hönnunarskólar 

eru nú á allra seinustu misserum farnir að innleiða. Sérstaklega er það áríðandi í landi eins 

og Íslandi þar sem eiginlega engin hrávara er gerð og engar verksmiðjur í fataframleiðslu 

eru til staðar.  

3.8. Nýsköpun 
Nýsköpunar- og frumkvöðlamennt er þverfaglegt námssvið í menntun, sem má tengja öllum 

námsgreinum með margvíslegum hætti. Námssviðið getur ýmist tekið á sig form sérstakrar 

námsgreinar, verið nálgun eða verkfæri í námi eða aðferð við skipulag skólastarfs eins og 

kom fram í Aðalnámskrá grunnskóla (1999) þegar námssviðið var kynnt í fyrsta sinn í 

námskránni um upplýsinga- og tæknimennt. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla er ekki oft minnst á nýsköpun ef slegið er upp orðinu 

nýsköpun í leitarglugga fyrir Aðalnámskrá grunnskóla á síðunni námskrá.is. Orðið kemur 

einungis upp tvisvar. Þar segir í öðru tilvikinu: 

Leggja ber áherslu á að nemendur öðlist sem dýpstan skilning á þeim fyrirbærum sem 

þeir fást við í námi sínu. Það er m .a . gert með því að leggja áherslu á frjótt, skapandi 
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starf, verklega færni, nýsköpun og frumkvöðlanám þar sem hvatt er til frumkvæðis 

og sjálfstæðis í vinnubrögðum og hagnýtingu í skólastarfi og daglegu lífi.  

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 36). 

Ef slegið er upp orðinu nýsköpun í leitarglugga fyrir Aðalnámskrá famhaldsskóla á síðunni 

á námskrá.is kemur orðið einungis þrisvar fram. 

Á síðunni segir m.a.: 

Nýsköpun og hagnýting þekkingar felur í sér áherslu á að skapa eða búa til eitthvað 

nýtt sem og endurbæta það sem þegar er til staðar.  

(Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2015, bls. 33). 

Það er ekki vandalaust að skoða og skilgreina nýsköpunar- og frumkvöðlamennt sem 

afmarkað námssvið eða námsgrein þar sem slík menntun getur tekið á sig mismunandi 

birtingarmyndir og skilgreiningarnar orðið víðar og teygjanlegar. Námssviðið eða greinin 

getur til að mynda snúist um að efla trú á eigin getu með því að fá þjálfun í að bregðast við 

áskorunum og eftirspurn á skapandi hátt og læra með virkri þátttöku (Rósa Gunnarsdóttir, 

2013; Svanborg R. Jónsdóttir, 2013; Svanborg R. Jónsdóttir, Gísli Þorsteinsson og Tom 

Page, 2008).  Skilgreiningar á nýsköpun eru oft mjög svipaðar og skilgreiningin  um sköpun 

eða skapandi hugmyndir enda gera sumir fræðimenn ekki greinarmun á nýsköpun og sköpun. 

Helst má sjá mun á skilgreiningum á sköpun og nýsköpun í því að skilgreiningar um 

nýsköpun hafa oftar til viðbótar við skapandi þáttinn að honum fylgi að gera eitthvað með 

hugmyndirnar, birta þær og framkvæma (Svanborg R. Jónsdóttir, Meyvant Þórólfsson, 

Gunnar E. Finnbogason og Jóhanna Karlsdóttir 2013).  

Nýsköpunarþættinum tengist framkvæmdasemi sem snýst um að efla trú á eigin getu 

með því að fá þjálfun í að bregðast við áskorunum og eftirspurn  á skapandi hátt. Það felur 

einnig í sér að læra með virkri þátttöku sem er lykilatriði þegar nýsköpunar- og 

frumkvöðlamennt er annars vegar. Það má líta svo á að námssviðið sé svar skólakerfisins 

við ákalli samfélagsins um nýsköpunarfærni og framkvæmdasemi (Svanborg R. Jónsdóttir, 

2013).  

Nýsköpunarmennt felst í að finna upp nýja hluti, endurhanna hluti sem eru nú þegar 

til og að koma til leiðar breytingum sem bæta og efla félagslegar aðstæður. Í 

nýsköpunarmennt er fólk hvatt til að skoða sitt eigið umhverfi, bæði hið efnislega og 

félagslega á gagnrýninn hátt. Nemendur læra með virkri þátttöku að hinn efnislegi heimur 

hefur verið aðlagaður og hannaður af mönnum og að honum má því stöðugt breyta og bæta 

(Svanborg R. Jónsdóttir o.fl., 2013).  



 

 36 

Í nýsköpunarmennt er gagnrýnin hugsun þjálfuð með áherslu á hagnýta færni 

gegnum hönnunarvinnu, tækni, viðskipti og framkvæmdasemi (Svanborg R. Jónsdóttir, 

2013). Samkvæmt hugmyndum nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar eru nemendur álitnir 

sérfræðingar um eigin hugmyndir og verk, sem þeir þróa í samvinnu við kennara (Svanborg 

R. Jónsdóttir, 2013; Svanborg o.fl., 2008; Rósa Gunnarsdóttir, 2013). Mörgum þykir það 

snúið viðfangsefni að leggja mat á sköpun og framtakssemi. Aukin áhersla á mat á árangri 

eða hæfni nemenda hefur þróað matsmenningu sem hefur haft mikil áhrif á skólastarf og 

gæti verið hindrun í að efla þá þætti sem erfitt er að leggja hlutlægt árangursmat á (Svanborg 

R. Jónsdóttir o.fl., 2013). 

 

3.8.1 Nýsköpunarmennt sem eflandi stafrænt nám 
Nýsköpunar- og frumkvöðlamennt byggir á kennslufræði sem skilgreind hefur verið sem 

eflandi kennslufræði (Svanborg R. Jónsdóttir, 2011). Eflandi kennslufræði byggir á þeirri 

megináherslu að nemendur hafi umtalsverð tækifæri til að stýra námi sínu, velja 

viðfangsefni, hugmyndir, aðferðir og útfærslur í verkefnum sínum. Hlutverk kennara og 

nemenda skarast þar sem nemendur í nýsköpunar- og frumkvöðlamennt eru álitnir 

sérfræðingar í sinni hugmyndavinnu. Andrúmsloft er frjálslegt og minnir meira á vinnustað 

þar sem nemendur vinna að sínu verkefnum. Sköpun er í algleymi, nemendur ákveða sjálfir 

vinnu sína, og fá hjálp frá kennara eða samnemendum eftir þörfum. Nemendur rannsaka og 

skapa þekkingu, vinnubrögðin eru sjálfstæð og þeir bera ábyrgð á vinnu sinni (Svanborg R. 

Jónsdóttir og Allyson Macdonald, 2011; Svanborg R. Jónsdóttir o.fl., 2013). 
Mikil nýsköpun og nýjar leiðir eru að verða til í menntun í textíl og fatahönnun. 

Nancy Diniz er menntaður arkitekt, en hefur byggt upp feril sinn við að rannsaka hvernig á 

að breyta örverum í efni og leiðir hún nýja námsáætlun í meistaranámi í Central Seint 

Martins-skólanum í London þar sem kennt verður að vinna með möguleika baktería. 

Metnaður skólans er að mennta hóp af framtíðarhönnuðum og frumkvöðlum sem geta brotið 

niður hindranir á milli greina og leitt til framfara í textíl úr lífefnum. Grundvöllur námsins 

er skilningur á því að í gegnum tæknibreytingar þurfi að finna nýjar leiðir til að hugsa um 

hönnun og kennslu til að mæta vaxandi áhyggjum af loftslagsmálum (Kent og Ifegwu, 2019). 

  Amsterdam Fashion Institute (AMFI) í Hollandi býður einnig upp á nýtt meistaranám 

í listum sem heitir Fashion Enterprice Creation sem er í samstarfi við London College of 

fashion. Námið er hugsað fyrir þá sem hafa lokið tísku- og fatahönnunarnámi og ætla sér að 

stofna eigin fyrirtæki með sjálfbærni og nýsköpun að leiðarljósi (Just-style, 2015). Nýsköpun 
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í fatahönnun liggur m.a. í því að þróa sjálfstæða ábyrga atvinnurekendur sem koma með ný 

viðskiptamódel, þróa nýja markaði, framleiða nýjar vörur og nota tækni á nýjan hátt (CLO 

User Story, 2018; Just-style editorial team, 2015).  

Margar spennandi hugmyndir hafa komið fram á seinustu misserum um nýsköpun í 

fatahönnun. Tískuhúsið The Fabricant í Amsterdam framleiðir t.d. engin föt í raunheimum 

og leggur áherslu á að fyrirtækið vilji einungis vinna með stafræna hönnun, nota stafræn 

módel og gera stafrænt kynningar- og markaðsefni. Á heimasíðu fyrirtækisins er sagt að 

engu sé sóað nema stafrænum gögnum og ekkert notað nema ímyndunaraflið (Fabricant, 

e.d.).  

Sænska fatahönnunarfyrirtækið Atacac vinnur sína hönnun með þrívíddartækni, fyrirtækið 

framleiðir fatnað sinn í Svíþjóð en forsvarsmenn fyrirtækisins tala um að þeir geti það, þar 

sem þeir séu komnir með nýja nálgun á verðlagningu á fatnaði (Atacac pricemodel, 2020) 

(mynd 5). Með þessu er viðskiptamódelinu snúið við þar sem hagkvæmast er fyrir neytendur 

að panta fatnað áður en hin raunverulega framleiðsla á sér stað og ekki er möguleiki að versla 

á útsölum. Með þessari aðferð er reynt að minnka sóun með óþarfa framleiðslu. Annað sem 

fyrirtækið gerir er að selja snið eða gefa. Neytandinn getur keypt snið og halað þeim niður 

af heimasíðunni (mynd 6). Fyrirtækið býður líka upp á hægt sé að greiða ekkert fyrir sum 

snið og þá verða þeir hönnuðir eða einstaklingar að gefa sniðið áfram með þeim breytingum, 

sem hafa verið útfærðar á því, og nafn Atacac verður áfram að standa á því sem 

upphafsönnuður (Atacac, e.d.).  
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Mynd 5. Hefðbundið verðmódel og verðmódel Atacac. Skjámyndir af heimasíðu Atacac. 

 
Mynd 6. Skjámynd úr sniðavefverslun Atacac. 

Fyrirtæki eins og The Fabricant og Atacac eru þannig farin að kanna nýja möguleika í 

hönnun fyrir viðskipti sín sem er allt annar veruleiki en flestir þekkja í dag. Nýsköpun og 

hagnýt þekking felur í sér áherslu á að skapa eða búa til eitthvað nýtt sem og endurbæta það 

sem þegar er til staðar. Forsenda þess að virkja og viðhalda sköpunarkrafti nemenda er að 

skólar skapi skilyrði þar sem hvatt er til frumkvæðis, sjálfstæðis og skapandi hugsunar á sem 

flestum sviðum sem síðar skilar sér út í samfélagið.  

Samkvæmt lögum um framhaldsskóla nr. 92/2008, færist ábyrgð á námskrágerð í auknum 

mæli til framhaldsskólanna . Með þessu er framhaldsskólum gefið aukið umboð til að byggja 

upp nám sem tekur mið af sérstöðu skóla, þörfum nemenda, nærsamfélagi og atvinnulífi 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015, bls. 7). Í skilgreiningar mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins á nýsköpunar- og listabrautum, sem eru bóknámsbrautir, er auk 

kjarnagreina áhersla á listgreinar, hönnun og nýsköpun ásamt greinum tengdum viðskiptum. 

Nemendur á nýsköpunar- og listabrautum fá breiða almenna menntun og góðan undirbúning 
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undir frekara nám á háskólastigi, sér í lagi innan hugvísinda og lista. Sérstök áhersla er lögð 

á að efla skapandi hugsun, frumkvæði og lausnahæfni nemenda. Eða eins og sagt er meðal 

annars í hæfniviðmiðum á brautunum þá eiga nemendur að hafa hæfni til meta listrænan 

styrk sinn og koma auga á hagnýtingu menntunar sinnar (Menntamálastofnun, e.d.). 

3.8.2 Frumkvöðlamennt  
Með frumkvöðlahætti (e. entrepreneurship) er átt við hæfileika einstaklings til að breyta 

hugmynd í veruleika. Til þess þurfa nemendur sköpunarkraft, frumkvæði og kjark til að taka 

áhættu svo og hæfileika til að skipuleggja og stýra verkefnum svo að markmið þeirra náist. 

Í víðum skilningi má hugsa um frumkvöðlahátt sem hugmyndafræði sem hægt er að beita á 

nytsamlegan hátt alls staðar í atvinnulífinu og í lífinu sjálfu. Þess vegna má segja að 

frumkvöðlaháttur sé lykilhæfni fyrir alla (Framkvæmdarstjórn Evrópusambandsins, 2012, 

bls. 7).  

Nýsköpun og frumkvöðlaháttur er mjög áríðandi hjá einstaklingum í eins fámennu 

landi og Ísland er. Í fagi eins og fatahönnun, þar sem mikil ládeyða hefur verið undanfarin 

ár, er nauðsynlegt að efla frumkvöðlaþátt nemenda. Með nútímalegri og sjálfbærari 

aðferðum í fatahönnun með tækni í forgrunni eykst frumkvölðaþáttur og kjarkur nemanna 

þar sem þeir sjá mun fleiri möguleika í mismunandi tækifærum tengdum störfum í 

fatahönnun þegar þeir eru farnir að vinna með öflugri verkfæri í vinnu sinni (Just- style 

editorial team, 2015).  

Í viðtali við Leslie Holden, yfirmann tísku og hönnunar hjá Amsterdam Fashion 

Institute (AMFI), talar hann um frumkvöðlastarf innan deildarinnar og um gremju margra í 

greininni vegna misræmisins á milli þeirrar færni, sem kennd er tugþúsundum háskólanema 

í tískunámi á hverju ári, og kröfum sem gerðar eru í tísku-/fatahönnuðastörfum í dag. Holden 

hefur unnið að því að bæta námskrár og bætt við  nýjum námsleiðum í sínum skóla með það 

í huga að taka ábyrgð á framtíðinni. Sem yfirmaður tísku og hönnunar hjá AMFI, telur 

Holden að það eigi að takast á við nútímaleg hæfileikamarkmið í menntun sem og að þróa 

ný viðskiptamódel. Hann segir það áríðandi í ljósi fjölmargra tilfærslna í atvinnulífinu 

undanfarin ár. Undirrót vandans segir hann vera að háskólamenntun í tísku/fatahönnun skili 

sér yfirleitt í kennslu til nemenda á sama hátt og hún gerði fyrir 30 árum. Við erum enn að 

vinna eftir sömu leiðum í uppbyggingu náms og kennsla hefur ekki breyst með breyttum 

tímum. Hann telur að finna verði betri lausnir (Just-style editorial team, 2015). AMFI er með 

þessum hætti að reyna að vera einu skrefi á undan þeim breytingum sem eiga sér stað í 

tískugeiranum og setja nýjar breytingar inn í þær námskrár sem eru í boði. Holden talar um 
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að uppbygging náms og námskrá skólans verði að sjá til þess að hæfileikar og kunnátta 

nemenda nýtist þeim í starfi á komandi árum. Það að vera fyrirbyggjandi og taka þátt í þróun 

náms er lykilatriði til að halda í við þarfir iðnaðarins og tækifærin fyrir nemendur (Just-style 

editorial team, 2015).  

 

3.9 Áhrif tækni á nám 

Menntastofnanir verða að skilja möguleika nýrrar tækni sem tækifæri, aðlaga sig að nýjum 

veruleika og nýta krafta tæknifyrirtækja fyrir næstu kynslóðir. Ef skólakerfinu tekst ekki að 

samþætta nýja tækni inn í námskrár þá mun menntun, sem þróuð hefur verið síðustu 150 

árin, leysast upp í veruleika þar sem nemendur með hæfileika og hæfni munu stunda nám 

utan hins almenna skólakerfis. Auka þarf þátt tækni og flétta hana inn í starfsemi á öllum 

skólastigum. Ný bylting á sér stað á sama mælikvarða og iðnbyltingin. Þessi bylting er ýmist 

kölluð upplýsingabyltingin eða þekkingarbyltingin. Verkfæri tölvutækninnar auka stórlega 

áhrifamátt hugans á sama máta og kraftverkfæri iðnbyltingarinnar gerðu margt mögulegt 

sem mannslíkaminn réð ekki við. Enginn mun vera fær um að leysa flókin vandamál eða 

hugsa á áhrifaríkan hátt án þess að nota stafræna tækni þegar fram liða stundir. Lestur varð 

nauðsynlegur þegar farið var að nota prentmál og reikningur varð nauðsynlegur þegar 

peningar komu til sögunnar. Tölvutæknin hefur breytt hugsunarhætti fólks. Núverandi 

þekkingarbylting er knúin áfram af nýrri tækni sem styður við og styrkir getu hugans á annan 

hátt gegnum tækniframfarir og nýsköpun (Collins og Halversson, 2018). 

 Breyttar áherslur í fræðilegri þekkingu frá því að læra yfir í hvernig á að læra finnast 

á breyttum á vinnumarkaði. Sérfræðingar á vinnumarkaði leggja áherslu á að ómögulegt sé 

að spá hvaða störf verða á vinnumarkaðinum eftir fimm ár, hvað þá 20 eða 30 ár. 

Upplýsingatæknin skapar óvissu í menntun og hún skapar líka óvissu um framtíðina á 

atvinnumarkaði. Skólaganga hefur smám saman lengst á undanförnum 150 árum. Það sem 

nú er kennt verður meira og meira afskekkt og minna hagnýtt fyrir þarfir samtímans. 

Staðreynd er að fullorðnir gleyma mestu af því sem þeir lærðu í skólanum.  

Nám hefst ekki lengur við leikskóla og endar með framhaldsskóla eða háskóla. 

Menntun fer eftir því hvernig kennslan er skilgreind. Ef markmið menntastofnana er að 

mennta fólk til betra lífs með lykilfærni í samfélögum, sem er í dag tæknifærni sem er meir 

og meir samþætt inn í öll störf og alla þætti daglegs lífs, þá eiga menntastofnanir að geta 

þróast í átt að bjartari framtíð. Áhyggjuefni er því að ný tækni muni draga úr jöfnuði til 

menntunar ef skólakerfið breytist ekki. Í slíkum veruleika geta þeir efnuðu keypt sér 
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menntun sem byggir á því nýjasta í stafrænni tækni utan hins almenna skóla (Collins og 

Halversson, 2018).  

Við sjáum nýja sprota verða til utan hefðbundins menntakerfis, til dæmis í formi 

nýrra námskeiða, svo sem náms á netinu, í vinnustaðanámi, í samfélag vef- og fjarnáms, sem 

byggjast á nýjum miðlum. Nýjar námsleiðir með margs konar samþættingu eru hins vegar 

byrjaðar að líta dagsins ljós í skólum út frá endurskoðun náms vegna framfara í tækni þar 

sem reiknað er með að nemendur framtíðarinnar vilji blanda saman ólíkri kunnáttu fyrir ný 

störf sem verða til. Rætt er um að það verða ekki endilega þeir sem hingað til hafa verið 

taldir hæfir námsmenn sem farnast best í atvinnulífinu heldur séu það þeir sem hafi góða 

aðlögunarhæfileika til að laga sig að óteljandi og viðamiklum breytingum í atvinnulífinu. 

Menntun er nú ævilangt ferli fólks og verður að endurskilgreina hana sem blandað kerfi sem 

styður við möguleika nemenda innan og utan skólans allt lífið. Spáð er risamarkaði fyrir fólk 

sem nú þegar er á atvinnumarkaði og sækist eftir endurmenntun til að öðlast þá færni í tækni 

sem atvinnumarkaðurinn þarf og krefst (Brookings Institution, 2019).  

Munurinn á iðnbyltingunni og tæknibyltingunni er að í þetta skipti eru það hin 

svokölluðu hvítflibba-störf sem eru fyrst í hættu. Hefðbundið háskólanám er í rauninni 

aðeins grunnur eins og það er uppbyggt í dag, nemendur framtíðarinnar vilja blanda saman 

ólíkri kunnáttu fyrir ný störf sem verða til. Þekkingarbyltingin er ekki annaðhvort góð eða 

slæm, verkefnið fyrir menntakerfið er stórt og væntingar um nám mun breytast á lúmskan 

hátt og þetta þurfa skólarnir að hafa hugfast. Talað er um að samþætting tækni í námskrám 

og frelsi nemenda til að hafa meira að segja um eigin námsleiðir út frá áhugasviði sé leið til 

að undirbúa nemendur og kennara undir allt annan veruleika en þekkist í dag (Brookings 

Institution 2019; Collins og Halversson, 2018).  

 

3.9 Tækni í fatahönnunarnámi: Sjálfbær nálgun  
Tæknimenntun í fatahönnun styður á svo margan hátt við sjálfbærni með minni sóun. Í 

Fashion School of Luxury and Design (IMF) í París nota nemendur 17.000 metra á einu ári 

af efni bara í prufugerðir (Kent og Ifegwu, 2019). Sú staðreynd að nemendur geri prufur 

sínar stafrænar að mestu leyti hefur því mikið vægi þegar talað er um að minnka sóun 

nemenda í fatahönnun á heimsvísu. Þrátt fyrir að umfang sjálfbærniáskorunarinnar fyrir 

tískuiðnaðinn sé sífellt að skýrast eru skólar enn í baráttu við hvað sjálfbærni þýðir og 

hvernig á að innleiða sjálfbærniáherslur inn í skólastarfið á þann hátt að kennslan sé 

siðferðislega rétt og fræðandi. Fyrir nemendur getur kennslan verið allt frá hagnýtri nálgun 

til fræðilegrar nálgunar. Sumir fatahönnunarskólar velja að einbeita sér meira að málefnum 
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fjölbreytileika og félagslegrar nálgunar en aðrir nálgast viðfangsefnið út frá 

umhverfissjónarmiði. Þótt engin samræmd nálgun sé til staðar í fræðilegu landslagi 

hönnunarskóla þá endurspeglast breytingin í bylgju breytinga þar sem skólar aðlaga sig að 

nýrri hugsun og kröfum, aðlaga námsefni og kynna sér nýstárlegar námskeiðir (Kent og 

Ifegwu, 2019). 

  Lee Edelkoort hefur verið að þróa nýjar þverfaglegar námskrár fyrir skólann Parson 

í New York og styrkja áherslu skólans á vefnaðarvöru (ground zero for fashion’s 

sustainability challenges). Edelkoort talar um að skoða þurfi menntun vegna þess að enn sé 

verið að þjálfa hönnuði til að vinna í gamaldags ósjálfbærum iðnaði gærdagsins (Kent og 

Ifegwu, 2019). 

Efst á forgangslista Amsterdam Fashion Institute (AMFI) er að tryggja að nemendur 

þjálfist í nýjustu tækni sem hjálpar til við að umbreyta iðnaðinum sem er í dag þrívíddar-

sýndar-tísku-hugbúnaður. AMFI hefur unnið náið með hugbúnaðarfræðingum Lectra síðan 

2007 (Lectra gerir alhliða hugbúnað fyrir tískuiðnaðinn) sem samstarfsskóli innan 

menntaáætlunar Lectra. Stafræn sniðagerð og þrívíddarprufugerð hefur nú lykilhlutverk í 

námskrá AMFI. Út frá sjónarhorni sjálfbærni eru þessar kennsluaðferðir verulegur kostur 

þar sem engin þörf er á að gera raunverulegar frumgerðir eftir frumgerðir. Nemendur eru 

þjálfaðir í sníða gerð og læra um áhrif á val á efni og sjá hvernig það kemur út á 

þrívíddarlíkömum. Þrívíddarhugbúnaður breytir því hvernig nemendur vinna, sérstaklega 

með tilliti til nákvæmni í því hvernig hönnun nemenda passar sem flík (Just-style editorial 

team, 2015). 

  Þrívíddar-sýndar-frumgerð er einnig lykillinn að því að bæta skilvirkni í 

aðfangakeðju fatahönnunar og fataframleiðslu. Bæði er fljótlegra, nákvæmara og 

umhverfisvænna að senda tæknipakkann með stafrænum sniðum og útskýringum til erlendra 

framleiðenda en að senda hann með báti eða með flugi. Það flýtir fyrir ferlinu og ýtir undir 

betri og markvissari samskipti. Iðnaðurinn er hraður og nemendur þurfa reynslu sem þessa 

áður en þeir útskrifast (Just-style editorial team, 2015). 

AMFI hefur fjárfest mikið í að þjálfa þá kennara sem starfa við skólann til að verða 

háþróaðir notendur þrívíddarhugbúnaðar. Samband AMFI og Lectra hjálpar einnig til við að 

koma hugbúnaðarþróuninni áfram. Lectorate stendur fyrir tísku- og tæknirannsóknum og 

vinnur að því að safna saman stafrænum upplýsingum um eiginleika efna og byggja þannig 

gagnagrunn yfir efni sem hægt er að flytja inn í þrívíddarhugbúnað til sjónrænnar sköpunar 

með mismunandi niðurhleðslu-eiginleika og möguleika fyrir nemendur til að kanna og nota 

við tilraunir í hönnun sinni (Just-style editorial team, 2015). Það að taka tæknina inn í námið 
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er einn af lykil þáttum í því að finna nýjar lausnir á gömlum vandamálum fyrir tískuiðnaðinn 

þar sem það má ekki bara endurtaka sömu formúluna aftur og aftur. Mikilvægt er að útskrifa 

nemendur með hæfileikana til að hugsa nýstárlega. Það er gert með því að færa fagurfræðina 

og tæknina saman og kenna nemendum að vinna með tækni til að hjálpa þeim að þróa 

sköpunargáfu sína. Það þarf þrautseigju og seiglu þegar byrjað er að nota tæknina en þegar 

nemendur sjá árangurinn eru þeir mjög áhugasamir vegna þess að þeir sjá að þeir eru að 

öðlast alvörufærni (Just-style editorial team, 2015).  

3.9.1 Valdeflandi hugmyndafræði og tækninotkun nemenda 

Valdeflandi kennsluaðferðir eins og verkefnamiðað nám og eflandi kennslufræði fellur afar 

vel að hugmyndafræði nemendamiðaðs náms (Goodman, 2010). Nemendamiðað skólastarf 

vísar til þess að nemendur hafi áhrif á nám sitt og námsumhverfi og er samofið þörfinni fyrir 

fjölbreytt námsframboð og kennsluhætti til að tryggja að allir nemendur eigi kost á námi við 

sitt hæfi. Jafnframt er sterk áhersla á mikilvægi samvinnu og lýðræðislegra vinnubragða 

(Reykjavíkurborg, Skóla- og frístundasvið, 2015). Nemendamiðað nám endurspeglast í 

grunnþáttum menntunar í aðalnámskrá og lögum um grunnskóla því að þar er meðal annars 

gert ráð fyrir samvinnu, sjálfstæði og virkni nemenda, sem og að nýta skuli áhuga þeirra í 

skólastarfinu. Mikilvægt er að nemendur geti tengt námið raunveruleikanum og sjái þannig 

tilgang með því (Just-style editorial team, 2015).  

Í verkefnamiðuðu námi er áhersla lögð á persónulega hæfniþætti í gegnum samþætt 

verkefni. Samsetning nemenda í bekk er oft mjög misjöfn, nemenda- og verkefnamiðað 

tækninám er oft mikill kostur fyrir bæði nemendur og kennara, þar sem nemendamiðaður 

gagnagrunnur getur bæði stutt við verkefni nemenda og aðlagast getu þeirra. Kenningar 

kennarans og sálfræðingsins Levs Vygotsky eru áhugaverðar þegar þær eru settar í samhengi 

við möguleika tækni til náms þar sem hann vísar til mismunarins á því sem nemandi getur 

gert án hjálpar og hvað hann/hún getur síðan gert með leiðsögn og hvatningu þess sem er 

reyndari (Vygotsky, 1978).  

Hvatningin getur þannig einnig komið frá gagnagrunni eða sérhönnuðu námsveri 

sem vísar í áhugaverðar útkomur í sambandi við verkefni sem nemendur eru að vinna að. 

Með þeim hætti geta nemendur unnið að sama verkefni, með misjöfnum forsendum eftir því 

hver forþekking þeirra er. Úrlausnum á verkefnum má því aðlaga að sveigjanlegum 

gagnagrunnurinn eftir því sem geta nemenda eykst, með mótandi endurgjöf úr gagnagrunni 

tölvumiðaðs námsumhverfis ásamt endurgjöf frá leiðbeinendum gefur nemendum 

eignarhald á ferlinu (Mengxiao, Liu og Lee, 2020). Verkefnamiðuð kennsla styður við 
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þátttöku og ábyrgð nemenda á eigin námi. Hún ýtir undir samskipti, gagnrýna hugsun og 

sköpun og sjálfsöryggi nemenda vex samhliða því að leysa verkefni sín með aðstoð og 

samvinnu kennara, leiðbeinenda eða samnemenda (Blaumenfeld,Soloway, Marx, Krajcik, 

Guzdial og Palincsar, 1991) Huga þarf að hvatningu, þekkingu og færni, ef nemendur eiga 

að vera í brennidepli í verkefnamiðuðu námi  Tæknin gerir nemendum kleift að setja fram 

sitt eigið verkefnaval og kynningu á verkefnum sínum. Því meiri stjórn, sem nemendur hafa 

á verkefnavali og framsetningu verkefna, er meiri von til að hvati í námi aukist 

(Blaumenfeld, o.fl.,1991, bls. 386). Margskonar ávinningur er af menntun sem byggir á 

tækni, svo sem hæfni nemenda til að einbeita sér að málefnum sem vekja áhuga þeirra, auk 

þess sem þeir taka meiri ábyrgð á eigin námi. Jafnframt  snýst kennslan þá meira um það að 

hvetja nemendur í að hugsa á gagnrýnan átt og leiðbeina þeim hvernig á að finna upplýsingar 

eða aðferð sem þeim finnst áhugaverð nálgun á verkefnið sem þeir vinna með (Collins og 

Halversson, 2018). Þetta fellur vel að kenningum Paulos Freiro sem lagði áherslu á nauðsyn 

þess að menntakerfið þyrfti að víkja frá ítroðslu-aðferðinni í skólakerfinu (Freire, 1970). 

Með öðrum orðum utanaðbókarlærdómur og staðreyna staðhæfingar er ekki það 

kennslumódel sem mælt er með í valdeflandi menntun nútímans. 

 

3.9.2 Brottfall nemenda úr íslenskum framhaldskólum 

Skoða þarf vel ástæður þess að brottfall nemenda úr íslenskum framhaldskólum er mikið. 

Alls hættu 752 nemendur námi í framhaldsskóla áður en til lokaprófa kom á haustönn 2017, 

þar af voru 403 eldri en 18 ára sem er sambærilegt hlutfall og á haustönn 2016. Þetta kemur 

fram hjá Menntamálastofnun en þar kemur einnig fram að 141 nemandi sagðist hafa hætt 

vegna andlegra veikinda. Ef skoðaður er aldur þeirra sem hættu vegna andlegra veikinda er 

um tæplega 30% aukningu að ræða á milli haustanna 2016 og 2017 (Menntamálastofnun, 

2018). Í gögnum úr könnuninni Rödd nemenda kemur fram að 50% nemanda í 

framhaldsskólum í Bandaríkjunum leiðist á hverjum degi í tímum (Yazzie-Mintz, 2006). 

Vert er að kanna hvort brottfall ungmenna sé að hluta til vegna þess að nemendum 

leiðist í skóla, námstilhögun sé ekki í takti við ungmennin sem geta notað tækni í 

áhugamálum, leik og samskiptum við félaga hvenær sem þeim hentar og hvar sem 

er. Hraðinn er mikill og hver og einn getur fundið efni sem hentar sínu áhugasviði og getu. 

Vinnulag í skólanum er hugsanlega að hluta til orðið of gamaldags fyrir þau og slekkur 

hreinlega áhuga þeirra, nemendur tengja hugsanlega ekki nógu vel við vinnubrögð og 

uppbyggingu náms í framhaldskóla. Margar nýjar áhugaverðar hugmyndir eru komnar fram 

í sambandi við uppbyggingu náms á framhaldsskólastigi. Hugmyndir um meiri sveigjanleika 
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í viðveru nemenda hafa verið skoðar með það í huga að minnka brottfall, t.d. að skipta 

vikunni milli skóla og vinnu. Út frá atvinnumöguleikum nemenda er gagnrýn hugsun og 

frumkvöðlahugsun það sem gert er ráð fyrir að atvinnulífið sækist eftir og slík hugsun 

þjálfast þegar nemendur leysa verkefni með raunverulegum vandamálum. Hugmyndir hafa 

komið fram um að tæknin hafi meiri forgang og að nemendur hafi meira að segja um 

uppbyggingu námsins með þeim hætti að kennsluefni  tengist betur áhugamálum og 

markmiðum nemenda þannig að þeir upplifi að verkefnin hafi tilgang. Þetta er raunhæfur 

kostur þegar tækni, tæknihermar og gagnagrunnar eru orðnir þáttur í námsumhverfi 

framhaldskólanna. Það sjá allir hvað viðbrögð við nýrri tækni eru mikil og almenn og þess 

vegna þarf að endurskoða skólastarf í ljósi þess. Talsmenn tækni halda því fram að 

undirbúningur nemenda fyrir 21. öldina með námstækni frá 19.öld sé galið (Collins og 

Halversson, 2018). 
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4 Aðferðafræði: Starfendarannsókn 
Þessi rannsókn er unnin með aðferðum starfendarannsóknar. Megintilgangur með 

starfendarannsókn er að skapa nýja þekkingu og kenningar um starfið (Hafþór Guðjónsson, 

2011). Sköpunargleði og hagnýting er það sem myndar drifkraft starfendarannsókna. 

Endurtekning og framþróun ákvarðana skapa nýja hugsun (McMahon og Bhamra, 2012). 

Það eru þættirnir sem eru heillandi við gerð starfendarannsókna í mínum huga. Aðferðin er 

í senn valdeflandi fyrir mig sem hönnuð, kennara og fyrir skólastarf. Mér féll strax vel við 

lýsinguna á starfendarannsókn þegar henni er lýst sem umbótamiðaðri og að hún lýsi þróun 

í hugsun og vinnubrögðum rannsakanda (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Með 

starfendarannsókn verður til þekking og sífelld þróun á sér stað jafnvel þótt rannsóknin fari 

ekki eins og áætlað var í fyrstu. Rannsakandinn leitar leiða gegnum markvisst 

rannsóknarferli til að bæta starfshætti sína. Markmið starfendarannsókna er ekki að finna 

lokaniðurstöðu eða endanlegt svar því að niðurstöður og svör leiða til nýrra spurninga 

(Hafdís Guðjónsdóttir, 2011; McNiff, 2010).  

Íhlutunarnálgun hentar mér sem fatahönnuði mjög vel því að ég er í senn 

rannsakandinn og miðja rannsóknarinnar þar sem ég skoða hvað ég geri í mínu starfi með 

ígrundun og sjálfsrýni. Ýmsar utanaðkomandi breytur koma inn í ferlið þar sem ég leita ráða 

hjá samstarfsfólki, öðrum hönnuðum og viðskiptavinum. Með því móti verður rannsóknin 

bæði hagur minn og fagsins í heild. Sú þekking sem skapast í ferlinu nýtist strax inn í 

hönnunarferlið og hefur þannig áhrif á framvindu rannsóknarinnar þar sem ég – sem 

rannsakandi – er virkur þátttakandi í innleiðingarferli þekkingar. Þetta ferli er endurtekning 

á ferlum þar sem kenningar og framkvæmd mynda samofin ferli (Baskerville og Wood-

Herper, 1996). Þessi nýja þekking er ekki úr lofti griðin heldur byggir á 

hugmyndafræðilegum ramma sjálfbærni sem kynntur var í fræðilega hluta þessarar 

ritgerðar.  

Með því móti verður rannsóknin bæði hagur minn og fagsins í heild. Sú þekking sem 

skapast í ferlinu nýtist strax inn í hönnunarferlið og hefur þannig áhrif á framvindu 

rannsóknarinnar þar sem ég – sem rannsakandi – er virkur þátttakandi í 

innleiðingarferli þekkingar. Þetta ferli er endurtekning 4.1 Hvatinn og 

rannsóknarspurningar 

Hvatinn að rannsókninni var áhugi á tæknilausnum sem myndu bæði styðja við sjálfbærni 

og við hagkvæmar lausnir sem gætu nýst litlum fyrirtækjum og einyrkjum við skapandi 

vinnu hönnuða ; Á sama tíma myndi sama tæknin nýtast í samstarfi við stærri og alþjóðleg 
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fyrirtæki. Mikil og hröð þróun var hafin á spennandi lausnum á mörgum sviðum bæði fyrir 

hönnun og framleiðslu. Staða fatahönnuða á Íslandi er á margan hátt frábrugðin því sem 

gerist erlendis. Fatahönnun er ungt fag hér á landi og hér er lítið af hrávöru, engar 

textílverksmiðjur en aðeins litlar prjónastofur sem vinna úr ullarbandi og saumastofur eru 

fáar og litlar. Laun hérlendis eru einnig með þeim hæstu í heiminum í dag og undanfarin ár 

hefur hinn almenni íslenski neytandi aldrei haft eins mikla möguleika á að kaupa fatnað á 

ótrúlega lágu verði, hvort sem það er í hinum hefðbundnu verslunum eða netverslunum, 

innanlands eða erlendis. Verðið er á engan hátt siðferðislega rétt og rýrir verulega 

samkeppnishæfni íslenskra hönnuða. Ógnanir í starfi eru miklar og hefðbundnir starfhættir 

fatahönnuða eru að mínu mati á svo margan hátt úreltir eins og í svo mörgum öðrum störfum 

sökum samfélags breytinga og tækni. Í þessari rannsókn velti ég fyrir mér þeirri þekkingu, 

sem bæði nýtist mér í starfi sem fatahönnuður og sem kennari í tísku/fatahönnun og 

fatatækni, þannig að námið geti nýst nemendum sem allra best á atvinnumarkaðinum, á 

tímum mikilla breytinga, út frá nýjum áherslum og kröfum um sjálfbærni frá stækkandi hópi 

neytenda og út frá meiri kröfu um tæknikunnáttu á atvinnumarkaðinum.  

Rannsóknarspurningin snýr að starfi mínu sem fatahönnuður sem hefur það að 

markmiði að miðla eigin reynslu til hönnunarnema og annarra hönnuða. Spurningarnar, sem 

ég lagði upp með , í rannsókninni, voru því þessar: 

• Hvernig getur starf fatahönnuðarins orðið sjálfbærara þegar skoðað er ferlið frá 

hugmynd að framleiðslu vöru? 

• Hvaða tækifæri veitir stafræn hönnun og stafrænt handverk fatahönnuðum sem hafa 

sjálfbærni að leiðarljósi?  

• Hvað get ég sem hönnuður og sem verðandi kennari í list- og verkmenntakennslu, 

lært og tileinkað mér sem bæði bætir stöðu mína sem kennara og sem hönnuðar á 

íslenskum örmarkaði og nýtist í stærri alþjóðlegum fyrirtækjum og skólum á sama 

tíma? 

Hugtökin, sem ég vinn með, eru sjálfbærni, sköpun/nýsköpun, handverk og tækni. Í 

rannsókninni velti ég upp eftirfarandi undirspurningum og hugmyndum sem ég skoða:  

• Hvernig virkar þrívíddarhönnunarforritið CLO fyrir hönnunarnema sem hafa enga 

sniðagerðarþekkingu?  

• Geta nemendur verið nógu skapandi í forritinu?  

• Hvernig væri best að breyta úr hefðbundnu námi yfir í tæknilega ferla?  

• Hvernig virkar forritið fyrir tækni-fatahönnuði? Er hægt að nota það frá hugmynd að 

framleiðslu án þess að þurfa að nota önnur CAD-kerfi með?  
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• Hvaða þættir í ferli fatahönnunar gera starf hönnuðarins sjálfbærara og 

umhverfisvænna með notkun forritsins. 

• Hvaða þættir við notkun þrívíddarhönnunarforrita styrkja íslenska hönnuði á 

atvinnumarkaðinum?  

• Hver er hagræðingin í vinnuferlum fyrir íslensk örfyrirtæki?  

• Er ClO-forritð tilbúið fyrir stafrænar vefverslanir  

4.2 Gagnaöflun  

Að vissu leyti skiptist gagnaöflun í tvo hluta. Fyrri hlutinn byggir á samantekt gerða á eigin 

starfi sem fatahönnuði á Íslandi og þeim áskorunum sem ég hef glímt við á mínum ferli í 33 

ár þar sem ég hef haft umhverfisvæn vinnubrögð og framleiðslu að leiðarljósi. Ég fer 

markvisst yfir allan ferilinn og tengi við samfélagslegar áherslur og skoða þær vörður sem 

hafa orðið á vegi mínum. Þessi endurskoðun á eigin starfsháttum og starfskenningu er 

nauðsynleg því að ég byggi eigindlega gagnasöfnun þessarar rannsóknar á eigin reynslu.  

Þau gögn byggja á rannsóknardagbók þar sem ég rýni í eigið starf, starfsaðferðir og 

reynslu mína af því að læra og tileinka mér nýja tækni og vinnubrögð sem stuðla að 

sjálfbærari starfsháttum. Haustið 2017, þegar ég byrjaði í námi við listkennsludeild 

Listaháskóla Íslands, kynntist ég aðferðafræði starfendarannsókna hjá Hafþóri Guðjónssyni. 

Í kjölfarið byrjaði ég að skrá hjá mér eigin vinnuaðferðir í ljósi reynslunnar. 

4.2.1 Dagbókarskrif unnin á þremur tímabilum 

Með því móti verður rannsóknin bæði hagur minn og fagsins í heild. Sú þekking sem 

skapast í ferlinu nýtist strax inn í hönnunarferlið og hefur þannig áhrif á framvindu 

rannsóknarinnar þar sem ég – sem rannsakandi – er virkur þátttakandi í 

innleiðingarferli þekkingar. Þetta ferli er endurtekning 4.2.2 Lýsing á gögnum  

• Rannsóknardagbók: Inniheldur hugleiðingar mínar um starf mitt sem hönnuður þar sem 

ég velti fyrir mér vandamálum og möguleikum tengdum umhverfismálum og rekstri 

lítilla hönnunarfyrirtækja. 

• Ljósmyndir af vettvangi, verkefnum á námskeiðum og námsgögnum við kennslu á 

þrívíddarforritið CLO3d.  

• Markaðsefni fyrir línuna unnið innan forritsins, bæði stutt myndbönd og ljósmyndir. 

• Tækniskrár um fatalínuna og samskipti við framleiðanda.  

• Fatalína sem samanstendur af 13 stílum unnum með hugmyndafræði og vinnuaðferðum 

þrívíddarforritsins ClO3d. „Þú færð það sem þú sérð.  
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4.3 Greining gagna  

Ég met hugleiðingar mínar í rannsóknardagbókinni í ljósi fyrirliggjandi þekkingar þar sem 

fræðin skapa eins konar ramma fyrir mig. Ég velti fyrir mér hvort athafnir mínar í starfi mínu 

sem fatahönnuður séu fullnægjandi. Ég legg mat á hvort ég hafi gert viðeigandi ráðstafanir 

til að bæta allt sem ég taldi í dagbókarskrifum mínum að þarfnaðist breytinga. Ég færi rök 

fyrir hvað gekk vel og hvað gekk ekki eins vel með því að tengja við mikilvægi athafna fyrir 

eigið starf og hugsanlegan ávinning fyrir aðra. Í kjölfarið get ég sett fram upplýsta áætlun 

um hvernig ég stefni að því að bæta og þróa eigið starf í framtíðinni (McNiff, 2010). 

Flokkunarkerfið byggir á hugtökunum sem ég var að vinna með: sjálfbærni, 

sköpun/nýsköpun, handverk og tækni (mynd 7). 

Ég skoða dagbókarskrif, ljósmyndir, skissur og fatnaðinn og velti fyrir mér hvernig 

hugtökin tengjast í öllu ferlinu allt frá því að ég byrjaði að læra á forritið og þangað til fötin 

voru kominn í hús. Ég velti fyrir mér hver nýsköpunin er við skapandi vinnu hönnuða og  í 

verkefninu við gerð stafrænnar fatalínu, hvernig tæknin styður við meiri sjálfbærni í rekstri 

og í umhverfinu með minni vistsporum. Ég skoða og velti fyrir mér hvernig mín upplifun er 

að vinna stafrænt handverk miðað við hefðbundið handverk. Ég velti fyrir tímanum sem 

hefur farið í verkefnið og reyndi að bera saman tímann miðað við hefðbundið ferli og hvort 

og þá hvers ég sakna við hefðbundnar aðferðir. Einnig velti ég fyrir mér möguleikum í þróun 

á þessu sviði bæði í kennslu og í atvinnulífinu. 

 
Mynd 7. Hugtökin sem unnið var með í rannsókninni. 

4.4 Ferlið  

Hið spírallagaða ferli starfendarannsókna byggir á áætlun, greiningu, íhlutun, athugun og 

íhugun. Að baki öllum starfendarannsókum er þörfin fyrir að bæta og breyta starfsháttum. 
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Sem rannsakandi í þessari starfendarannsókn vildi ég rannsaka hvað er að gerast í starfi mínu 

sem hönnuður og í menntun í fatahönnun sem og í atvinnulífinu tengdu faginu. Ígrundunin 

fólst í því að spyrja áleitinna spurninga um eigin stafshætti og starfshætti greinarinnar. Í 

þessari rannsókn samfléttaði ég bæði ígrundun um hvernig ég þarf að þróa mig og bæta starf 

mitt til sjálfbærni sem hönnuður og hvernig skref er hægt að taka í kennslu í tísku og 

fatahönnun þannig að nám þróist til meiri sjálfbærni í takt við fataiðnaðinn. Í ígrundunni þarf 

að velta fyrir sér siðferðislegum gildum sem þarf að passa upp á, og á sama tíma nota 

gagnrýna hugsun þegar þarf að varpa fyrir borð úreltum vinnuaðferðum og úreltum gildum. 

Eftir ígrundun afmarkaði ég ákveðna þætti sem ég vil breyta og bæta hjá sjálfri mér. Þó svo 

að ég geti ekki breytt heiminum þá get breytt og bætt starfshætti mín með misstórum 

breytingum og geri þannig rúm fyrir enn stærri breytingar til sjálfbærni. Þegar ég var búin 

að ganga úr skugga um að breytingin myndi örugglega verða til batnaðar þá vann ég 

markvisst að því að ná þeim fram. Sú breyting var síðan ígrunduð og metin til að geta tekið 

ákvörðun um næstu skref til breytinga (McNiff, 2007) (mynd 8). 

 
Mynd 8. Starfendarannsóknarhringur samkvæmt Jean McNiff. 

Rannsakendur starfendarannsókna þurfa að spyrja kerfisbundið spurninga um eigin gildi og 

rökfræði og kanna hvort þeir hafi komist yfir þá gjá sem liggur annars vegar á milli gagnrýni 

og hins vegar þess að greina hvað er að gerast í ófullnægjandi aðstæðum og hvers vegna 

ástandið er eins og það er. Það þarf vilja til að taka meðvitaðar ákvarðanir um hvað þarf að 

gera til að bæta ástandið fyrir allra þátttakendur. Margir finna að þeir umbreyta rökfræði 

sinni frá skuldbindingu til gagnrýni í skuldbindingu til úrbóta (McNiff, 2007, bls. 10). Í anda 



 

 51 

starfendarannsóknarhrings McNiffs skoðaði ég dagbækurnar í ljósi tímabilanna þriggja. Í 

kjölfar hvers hrings ákvað ég að breyta eða þróa eigin starfshætti. Starfendarannsóknir snúast 

um að bæta nám, til að hafa áhrif á framför í tilteknu samfélagslegu samhengi og til að bæta 

starfshætti sína með öðrum. Þetta þýðir að vanda þarf hugmyndir um umbætur og úrlausnir. 

4.4.1 Flokkunarkerfi fyrir rannsóknardagbók 

Ég flokkaði Rannsóknardagbókina mína í fimm hluta.  

• Í fyrsta hluta eru hugrenningar um umhverfismál tengdar faginu, stöðunni hér 

heima, möguleikar og hugmyndir að umbótum. Ég skráði einnig niður ógnanir í 

starfi mínu sem fatahönnuðar, hugmyndir að umbótum og tækifærum og áhyggjum 

út frá umhverfismálum, Ég skoðaði það sem ég hafði verið að gera, hvað gekk vel 

og hvað hefði mátt gera betur eða á annan hátt. Ég velti fyrir mér hvar tækifærin 

liggja hér á landi bæði í starfi hönnuða og í menntun fyrir fatahönnuði sem vilja 

vinna við fagið.  

•  Í öðrum hluta er upplifun mín af tveimur námskeiðum erlendis, samskipti við 

nemendur þar og kennara, og af umræðum sem ég átti við þrjá samnemendur sem 

eru allir starfandi sem hönnuðir á ólíkum vettvangi, af upplifun okkar af því að læra 

nýja tækni og hvernig við gætum nýtt hana í starfi og hvaða skref við gætum tekið 

sem myndu stuðla að sjálfbærni í okkar starfi. Einnig skráði ég og tók upp 

kennslutímana með tveimur einkakennurum, öðrum frá Japan sem kenndi mér frá 

New York, og hinum frá Lettlandi sem kenndi mér á heimsreisu sem hún var í, 

þannig að hún kenndi mér frá mismunandi stöðum í Asíu. Ég bar saman 

kennsluaðferðir þeirra og kennsluaðferðir á námskeiðum í Þýskalandi.  

• Þriðji hlutinn er um reynslu við að hanna línu og koma henni á framleiðslustig. 

Margvísleg vandamál komu upp þar sem ég var að gera mína fyrstu fatalínu með 

nýjum stafrænum vinnuaðferðum. Þó svo að ég væri komin með þó nokkra 

þekkingu gegnum námskeið og einkakennara varðandi möguleika forritsins  og 

hvernig það gæti stuðlað að breyttum og bættum vinnubrögðum, þá var verkefnið 

bæði stórt, flókið og seinlegt, mikið af vandamálum komu upp sem oft tók langan 

tíma að finna lausnir á.  

•  Fjórði hluti dagbókaskrifanna eru hugrenningar við gerð markaðsefnis sem ég gerði 

í forritinu en þar hafði ég enga kennara nema YouTube og vantaði mig verulega 

mikið efni til að skoða og læra af. Mér tókst með röð misheppnaðra tilrauna að 

komast nokkuð langt. En þarna vantaði mig kennara sem verður mitt næsta verkefni 
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að útvega. Með þessu verklagi verður rannsóknarferlið sem spírall, endurtekning, 

þar sem ég kem til með að rýna í eigið starf áfram að loknu þessu námi hér við 

listkennsludeild LHÍ. Það er grunnurinn að því að ég vildi læra á og að temja mér 

starfendarannsóknir þar sem þær stuðla að því að ég haldi áfram að vaxa í starfi. 

• Fimmti hluti Rannsóknardagbókarinnar geymir skoðun mína og niðurstöðu af 

útkomu á fyrstu prufum fatalínunnar sem ég lét framleiða í Suður-Kóreu.

 
 

4.5 Greiningarammi. 

Í ljósi þess að rannsókn þessi gengur út á að skoða meðal annars möguleika þrívíddarforrits 

CLO í fatahönnun í átt að sjálfbærni í faginu, þá var ekki nóg fyrir mig að skrifa um hvað 

aðrir segja eða vitna í skýrslur og reynslu skóla og hönnuða af nýrri tækni. Ég vildi sannprófa 

að forritið virki á öllum stigum. Þá fyrst fannst mér ég vita hvort þetta er verkfærið sem þarf 

að bæta við í verkfærakistu nemenda og starfandi hönnuða og hvernig er best að nota það á 

hönnunarbraut á framhaldsskólastigi og í fatahönnunarnámi í háskóla í mismunandi tilgangi 

eftir verkefnum og forþekkingu nemenda.  
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5 Niðurstöður  
Hér verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Farið er yfir samantekt 

spíralanna, lærdómsferlið við að tileinka sé ný vinnubrögð og ferlið í forritinu við 

gerð minnar fyrstu línu með nýju aðferðum. 

Þegar ég ákvað að setjast á skólabekk haustið 2017 varð mér það alltaf æ betur ljóst 

að leitin að sjálfbærari leiðum sem henta bæði atvinnulífinu, kennslu í fatahönnun og 

hönnuðum í starfi var það sem átti hug minn allan. Mér fannst tilvalið að um leið og ég lærði 

verk- og listkennslufræði myndi ég reyna eftir bestu vitund að samþætta 

kennslufræðisjónarhornið við mína reynslu sem hönnuð í öllum gerðum af verkefnum 

gegnum árin og á mismunandi sviðum atvinnulífsins sem hefur breyst óhemju mikið. Ég 

velti fyrir mér hvernig hönnuðir geti orðið sjálfbærari í starfi og hvað sjálfbærni þýddi. Ég 

var farin að hafa mikinn áhuga á tæknilausnum sem myndu bæði styðja við skapandi vinnu 

hönnuða og nýtast í kennslu og jafnframt vera hagkvæm lausn sem gæti þá nýst litlum 

fyrirtækjum og einyrkjum en á sama tíma nýtast í samstarfi við stærri og alþjóðleg fyrirtæki.  

Mér til mikillar gleði var margskonar þróun byrjuð á spennandi tæknilausnum á 

mörgum sviðum fyrir bæði hönnun og framleiðslu sem gæti stuðluðu að jákvæðum skrefum 

í fataiðnaði. Mér blöskraði gegndarlaus sóðaskapur sem fylgir greininni og þá fjarlægð sem 

bæði hönnuðir, framleiðendur og neytendur hafa frá náttúrunni auk almenns áhugaleysis og 

tengingarleysis við þau vandamál sem steðjuðu að faginu og náttúrunni. Á fyrstu mánuðum 

rannsóknarinnar skoðaði ég skýrslur um áætlaðar breytingar í tækni og fór yfir allan 

þrívíddarhugbúnað sem ég fann á markaðinum. Einnig skoðaði ég hvað stórfyrirtækin voru 

farin að nota, bar saman verð og tækifærin fyrir greinina út frá mismunandi hugbúnaði. Ég 

reyndi að komast á námskeið eða fá að kaupa aðgang að hugbúnaðinum. En allt sem ég 

skoðaði var hugsað fyrir alþjóðleg stórfyrirtæki, þ.e. dýr hugbúnaður þar sem fyrirtækin 

sendu starfsmenn sína á námskeið til að læra. Einnig sendu hugbúnaðarfyrirtækin sína 

starfsmenn í fyrirtækin, sem höfðu keypt af þeim hugbúnað, til að starfa hjá fyrirtækjunum 

í ákveðinn tíma til að mennta og þjálfa lykilstarfsmenn. Ég var búin að skrifa mörgum 

fyrirtækjum til að athuga hvort ég gæti keypt aðgang og komið og lært á 

þrívíddarhönnunarkerfin sem stórfyrirtækin voru farinn að nota en án árangurs.  

Ég skoðaði einnig marga fatahönnunarskóla víða um heim til að sjá hvernig þeir 

innleiddu breytingar í sitt nám út frá tækni og sjálfbærni. Á þessum tíma tókst mér ekki að 

sjá neitt spennandi í skólum út frá þeim upplýsingum sem skólarnir kynntu sig með. 
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5.1 Fyrsti spírall: Október 2017 – janúar 2018: Fyrsta reynsla af 

hönnunarforritinu CLO. 

 
Mynd 9. Hringur eitt. 

Ég gat loksins keypt aðgang að CLO-þrívíddarforriti haustið 2017 en engin námskeið fyrir 

einstaklinga voru í boði.  Það var mikið af alls konar efni á YouTube sem ég reyndi að nota 

til að æfa mig á en það var frekar lélegt á þessum tíma og gekk mér illa að læra eftir þessum 

myndböndum. Ég komst loksins á námskeið fyrir einstaklinga á vegum CLO í febrúar 2019 

í Munchen. Námskeiðið var mjög vandað og vel undirbúið, allt kennsluefni var sent á undan 

til mín. Námskeiðið var grunnnámskeið, það var á góðu verði og stóð yfir í þrjá daga. Farið 

var yfir mikið efni á frekar miklum hraða, Ég var svo heppin að mikil afföll voru á 

námskeiðinu þannig að aðeins voru fimm konur með þrjá kennara (mynd 9). Námskeiðið 

nýttist mér því mjög vel. Á þessu námskeiði voru engir kennarar úr hönnunarskólum og talað 

var um að skólar væru að byrja að skoða CLO. 

  Konurnar, sem voru með mér á námskeiðinu, voru allar fatahönnuðir frá Þýskalandi 

með mikla starfsreynslu og það var frábært að ná að tala við starfsfélaga í sömu grein sem 
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upplifðu nákvæmlega það sama og ég, þ.e.a.s. að finnast vinnuaðferðir í greininni vera 

úreltar og ósjálfbærar og eigilega skammast sín fyrir að vinna í og tengjast svona mengandi 

og ósjálfbærum iðnaði. Allar sáu þær að fyrirtæki voru komin á endastöð með úreltar aðferðir 

og að þeir sem ekki bretta upp ermar og hella sér út í það að tileinka sér nýja nálgun á starf 

sitt geta gleymt þessari atvinnugrein. Við störfum allar í mismunandi stöðum í greininni og 

við höfum allar unnið að breytingum á starfi okkar í átt að meiri tækni og borið bækur okkur 

saman á þessari vegferð. 

 
Mynd 10. Byrjendanámskeið hjá CLO í Munchen í febrúar 2019. 
 

Ég fann mér einkakennara á netinu strax eftir þetta námskeið. Það var japanskur hönnuður 

sem býr í New York. Hún hefur starfað mest sem tösku- og fylgihlutahönnuður. Kennslan 

fór fram í gegnum samskiptaforritið Zoom. Ég sendi henni verkefnaskrárnar og skriflegar 

lýsingar á, hvað ég væri í vandræðum með, tveimur dögum á undan kennslustund svo að hún 

gæti skoðaði verkefnin. Síðan gaf hún mér ráð og fór í gegnum verkefnið í gegnum tölvuna. 

Við deildum skjánum á milli okkar til skiptis, þetta er fín leið til að læra og í rauninni 

fannst mér ekki skipta máli hvort hún sæti við hliðina á mér eða hvort hún væri í New York. 

Mér fannst  alveg nauðsynlegt að fá strax tíma hjá kennara til að leiðbeina mér enn frekar. 

Mér fannst hún hins vegar ekki alveg nógu góð. Að minni hyggju var hún með gamaldags 

hugmyndir í þá veru að nóg væri að útlitið væri flott en ég vildi læra að gera verkefnin tilbúin 

í framleiðslu og þá í leiðinni tilbúin á stafræna vefverslun þegar möguleiki væri á því en ég 

var sannfærð að ekki væri svo langt í það.  

Hún gat í rauninn ekki svarað mörgum af þeim spurningum sem ég var með. Hún 

vann meira með gamaldags hugmyndafræði, þ.e.a.s. að hönnuðurinn hannar en svo kemur 

tæknimanneskja sem lagar og bætir við tækniþáttinn og finnur út hvað þarf að gera við sniðin 

til að hægt sé að nota þau í framleiðslu og þá í leiðinni inn á stafræna vefverslun. 
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Henni fannst ég vilja hafa allt of nákvæmt og of flókið. Það er hins vegar lykliatriði 

fyrir lítil hönnunarfyrirtæki að vinna þannig að samhengi hlutanna sé rétt frá byrjun því að í 

fæstum tilfellum eru verkefnin send á milli deilda – alla vega ekki hér á landi. Ein og sama 

manneskja vinnur allt verkið og spái ég því að það eigi bara eftir að aukast í atvinnulífinu.  

5.2 Annar spírall: Febrúar 2019 – október 2019: Framhaldsnámskeið á CLO. 

 
Mynd 11. Hringur tvö. 

Ég fór aftur til Munchen í september 2019 og útskrifaðist af framhaldsnámskeiði hjá CLO 

(mynd 11). Á þessum tíma höfðu orðið miklar breytingar frá fyrsta námskeiðinu hjá mér. 

Námskeiðið var fjölmennt og í þetta skipti var fullt af kennurum á námskeiðinu bæði úr 

hönnunarskólum og fatatækniskólum. Á námskeiðinu voru kennarar frá́ Danmörku, 

Þýskalandi, Spáni og Hollandi. Nokkrir skólarnir voru nú þegar farnir að innleiða stafræna 

hönnun í sínar námskrár eins og t.d. hönnunarskólinn í Kolding í Danmörku en fagstjóri fyrir 

tísku/fatahönnun,Cristel Arnevik, útskrifaðist með mér af framhaldsnámskeiðinu. Skólinn er 
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bæði farin að innleiða notkun þrívíddarhönnunarforrit í bakkalár-námi og í meistaranámi í 

hönnun (CLO User Story, 2019).  

 Það var einhvern veginn allt önnur stemning á þessu námskeiði. Allir voru mjög 

spenntir fyrir stafrænum lausnum í hönnun og sáu óteljandi möguleika út frá sjálfbærni í 

framleiðslu og spennandi möguleika í kennslu. Mikið var talað um erfileika í faginu, 

sóðaskap í iðnaðinum, þróun á notkun fatnaðar hjá neytendum og í hvaða átt sjálfbærni í 

fataiðnaði væri að þróast. Mér fannst ákveðin bjartsýni ríkja og talað var um að það væri 

verið að vinna að margs konar lausnum á mörgum vandamálum sem biðu okkar handan við 

hornið. Eftir námskeiðið fannst mér ég vita mjög mikið og sjá marga spennandi möguleika 

en ekki kunna nóg, æfa þurfti sig daglega á forritið en erfitt var að finna tíma til að æfa sig 

með vinnu og skóla.  

 
Mynd 12. Í ágúst 2019 á framhaldsnámskeiði hjá CLO. 

 

Ég hafði séð marga frábæra listamenn bæði í samfélaginu ClO og á Instagam sem voru að 

gera frábæra hluti. Ég valdi mér því gegnum Instagram konu frá Litháen sem er 

fataverkfræðingur sem mér fannst vinna mjög flott verkefni með CLO, ákvað að skrifa henni 

og biðja hana að kenna mér. Mér til mikillar gleði samþykkti hún það og fór ég í fjóra tíma 

hjá henni. Það var það sem mig vantaði. Aðferðir eru misjafnar hjá kennurum. Sem 

fataverkfræðingur fór hún ekki neinar styttri leiðir og var hugmyndafæði okkar með tilgangi 

og notkun forritsins sú sama, þ.e.a.s. að vinna hönnunarvinnuna strax þannig að öll kerfinn 

vinni saman. Með öðrum orðum vildum við að hönnun, tæknivinna og undirbúningur fyrir 

framleiðslu og sölu vinni saman. 
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5.3 Þriðji spírall: Nóvember2019 – febrúar 2020: Hönnun fatalínu með CLO. 

 
Mynd 13. hringur þrjú. 

Í lok nóvember 2019 var ég komin á þann stað að ég vildi hanna fatalínu sem byggir á öllum 

þeim þáttum sem ég tel að styðji við sjálfbærni í starfi hönnuða með því að vinna 

hönnunarferlið stafrænt. Ég byrjaði á línunni 09. janúar og var tilbúin frá mér 11. febrúar í 

prufugerð og var send til Suður-Kóreu. Í dagbókarskrifunum held ég utan um hugleiðingar 

um reynslu mína af nýrri aðferðafræði við allt hönnunarferli línunnar, allt frá útfærslu 

hugmynda til þess að fyrstu prufur koma frá framleiðanda. Prufurnar og myndir bæði af 

ferlinu og myndir af lokaafurð teknar í forritinu var fyrirhugað að sýna á HönnunarMars 

2020 en sökum fordæmalausra aðstæðna út af Covid-19 var HönnunarMars frestað þannig 

að ég er ekki viss um hvernig línan verður sýnd.  

Ég lagði upp með að fyrsta prufugerð yrði sýnd og að hægt yrði að setja framleiðslu 

af stað með smávægilegum breytingum með einungis einni prótotýpu. Í hefðbundnum 

vinnuaðferðum eru að öllu jöfnu gerðar þrjár prufugerðir af sama stíl áður en flíkin er tilbúin 

til framleiðslu. Framleiðsluferlið á prufunum var líka öðruvísi þar sem ég ákvað að nota 

nútímalegri og sjálfbærari framleiðsluaðferðir í fyrsta skipti. Ég fann fyrirtæki í Suður-Kóreu 

sem notar sömu tækni og aðferðafræði og ég. Þetta fyrirtæki úthýsir eins mörgum 
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ósjálfbærum ferlum eins og frekast er unnt í prufugerð og framleiðslu. Einnig er fyrirtækið 

tilbúið til að vinna með litlum fyrirtækjum og einyrkjum eins og eru hér á landi. Það notar 

líka nýtt og öðruvísi viðskiptamódel sem styður við sjálfbærni og minni sóun, prufurnar eru 

mjög dýrar og síðan er verð á prufum dregið frá að hluta þegar og ef að framleiðslu kemur. 

Hingað til hefur það verið þannig að framleiðsla á prufunum hefur verið á mjög lágu verði 

sem ýtir undir að allt of margar prufur eru gerðar. Þetta fyrirtæki telur að með nýjum 

vinnuaðferðum hönnuða verði ferlið allt vandaðra, skilvirkara og umhverfisvænna (Makeit, 

2020). 

5.4 Fatalína unnin með nýjum aðferðum 
Siðferði í fataframleiðslu er flókið og mér finnst gott að allt ferlið sé eins gagnsætt og frekast 

er unnt, að notendur minnar hönnunar geti fengið að vita hvernig flík er hönnuð, framleidd 

og hvaða hráefni er notað og verði upplýstir um hugsanlegar leiðir til að losa sig við flík svo 

að hringrás sjálfbærni virki. Ég hef lagt áherslu á að ég kunni sjálf á alla þætti í ferlinu sem 

er því miður oft og tíðum nauðsynlegt rekstralega fyrir lítið fyrirtæki eins og mitt. Í gegnum 

allar þær breytingar, sem átt hafa sér stað í atvinnulífinu, hefur það skipt miklu máli fyrir 

mig. Störf eru að hverfa og hver starfsmaður þarf að sinna fleiri þáttum en áður. Í fatahönnun 

er hönnunar- og tækniþátturinn að sameinast. Sem hönnuður og sem list- og 

verkmenntakennari þá finn ég að hagnýt verkþekking fyrir samfélagið í sambland við 

tilraunakennda nýsköpun á hug minn allan. Það er ekki nóg fyrir mig að skrifa um hvað aðrir 

segja eða vitna í skýrslur og reynslu skóla og hönnuða af nýrri tækni. Rannsóknin gengur út 

á að sannprófa að vinnan með þrívíddarforrit í fatahönnun virki á öllum stigum og að 

starfsaðferðir mínar með nýjum vinnubrögðum í hönnun séu bættar og orðnar sjálfbærari og 

að ég geti sagt með sanni að þetta séu aðferðir sem þarf að taka upp í kennslu við hönnun og 

fatagerð. 

5.4.1 Mín upplifun af því að læra á forritið CLO3d. 
Forritið er með leiðbeiningar á öllum skipunum í forritun og stutt leiðbeiningamyndbönd 

fylgja mörgum skipunum. Allt er innbyggt í sjálfar skipanirnar. Einnig er hjálparsíða á 

heimasíðu fyrirtækisins sem hægt er að spyrja og yfirleitt er svarað fljótt og vel. Ég vil því 

fullyrða að allt viðmót fyrir notendur sé sem best verður á kosið og verður stöðugt betra með 

hverri uppfærslu. Mikið magn af misgóðum hjálparmyndböndum eru á YouTube. Oft er 

einhverjum mikilvægum skipunum sleppt sem reiknað er með að maður kunni. Einnig eru 

sumar vinnuaðferðirnar, sem verið er að kenna, alls ekki þær bestu. En ég hef samt fundið 

margar mjög góðar lausnir á viðfangsefni sem ég hef reynt að leysa í gegnum Youtube þó 
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svo að þetta sé efni frá notendum sem eru að miðla af eigin reynslu. Það góða er að forritið 

verður bæði notendavænna og leiðbeiningarnar betri því að samfélag þrívíddarhönnuða vex 

hratt og mikil velvild ríkir gagnvart því að aðstoða þá sem eru að byrja. 

  Þetta var ekki auðvelt, þetta hefur tekið mikinn tíma og verið mjög erfitt á köflum. 

Æði oft hef ég setið tímunum saman yfir verkefni sem ég hélt að tæki nokkrar mínútur. Að 

tileinka sér nýjar vinnuaðferðir og læra á nýja tækni er tímafrekt og erfitt með vinnu og skóla. 

Ég er í eðli mínu þrautseig og læt fæst stoppa mig, ég er fegin að hafa ekki gefist upp. Ég á 

ekki eftir að fara til baka í gamlar hefðbundnar aðferðir hönnunar. Mér finnst þetta 

skemmtilegra og verður að öllum líkindum auðveldara með meiri þjálfun. Það er mjög góð 

tilfinning að hafa val um að geta gert fleiri og fleiri ferla í vinnu sinni sjálfbæra. Þetta er 

tímafrekt en eftir því sem safn stafrænna gagna stækkar hjá mér get ég hins vegar nýtt gögnin 

betur og þar að leiðandi með tímanum unnið hraðar, betur og nákvæmar.  

5.4.2 Tæknin, fatahönnuðurinn og aðferðirnar 
Nauðsynlegt er að huga meira að umhverfismálum og er verið að leita lausna frá mörgum 

hliðum í öllum atvinnugeirum með það í huga. Sú lausn, sem mér finnst auðveldast fyrir 

okkur hönnuði hér á Íslandi að tileinka okkur og skilar margþættum ávinningi, er að 

tæknivæðast eins og við mögulega getum. Það bæði styður við okkar vinnu og gerir hana 

umhverfisvænni. Hönnuðir hér á landi hafa annaðhvort gert sín snið sjálfir, fengið klæðskera 

til að gera snið fyrir sig eða verksmiðjan gerir sniðin fyrir hönnuðinn, sem sendir þá málsetna 

teikningu til framleiðanda. Ef sniðin eru gerð hér heima hafa þau verið unnin á pappír og 

send til framleiðenda. Gerðar eru prufur sem sendar eru til baka til skoðunar og snið löguð. 

Sniðin eru síðan send aftur út og prufur sendar til baka. Og ferlið endurtekur sig. Þriðja prufa 

er yfirleitt fullkomin og eru þá sniðin sett í stærðir, annaðhvort hér á landi eða erlendis. 

Sniðin eru síðan send út í öllum stærðum með tilheyrandi kostnaði. Saumastofan erlendis 

klippir út sniðin þar. Mín reynsla hefur verið að þær saumastofur, sem vilja framleiða fatnað 

í eins fáum eintökum eins og íslenskir hönnuðir ráða við, eru yfirleitt ótækni-væddar, þannig 

að ferlið allt verður mjög óhentugt. Engu að síður er hægt að flýta verulega fyrir hjá 

hönnuðinum með hluta af þeirri tækni, sem er á boðstólnum í dag, þó að gamaldags aðferðir 

séu hjá framleiðandanum. Þekki ég það af eigin raun. Aðferðirnar, sem ég nefndi að  framan, 

eru í raun úreltar aðferðir. Í dag er búið að þróa fullkomin sniðaforrit sem auðvelt er að vinna 

með. 

Einn stærsti kostur með nýrri tækni fyrir lítil hönnunarfyrirtæki er hversu auðvelt er 

að halda utan um öll snið stafrænt og fullvinna þau sjálf fyrir framleiðslu. Ekki er þörf á 
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geymsluplássi fyrir pappírsniðin og hægt er að vinna þessa vinnu hvar sem er í heiminum. 

Mér finnst að allir hönnuðir ættu að kunna sniðagerð fullkomlega í tvívíðum 

sniðagerðarforritum og þrívíddarforritum. Tel ég að skortur á þessari kunnáttu dragi úr 

möguleikum hönnuða að fá vinnu í framtíðinni. Í mínu fyrirtæki myndi ég ekki ráða hönnuð 

í vinnu sem hefði ekki góða kunnáttu í sniðagerð og kynni að vinna með tvívíddarsniðaforrit 

að lágmarki. Miðað við framlegð á fatnaði hjá íslenskum hönnuðum þolir fatnaðurinn ekki 

að fá marga að borðinu og finnst mér nauðsynlegt að hönnuðir læri að vinna með sniðin bæði 

í tvívíddar- og þrívíddarforritum. 

5.4.3 Ávinningur af tæknivinnubrögðum  
Það að hönnuðir vinni sniðagerðina sjálfir hefur margþætt jákvæð áhrif. Þessi forrit eru 

hugsuð til að spara tíma og peninga og stuðla að sjálfbærni. Hægt er að sjá efnisnýtingu mjög 

nákvæmlega og breyta og bæta hönnun til að ná settu markmiði í nýtingu efnis. Mitt markmið 

er að miða við að efnisnýtingin sé ekki undir um það bil 87% í framleiðslupöntun (mynd 

14). 

 
Mynd 14. Sníðalögn af buxum úr nýju línunni sem sýnir efnisnýtingu. 

Nú eru einnig hægt að stilla stærðir þrívíddarlíkamana, sem hannað er á, hægt er að stilla þá 

í ákveðnum stærðum eftir nákvæmum málum úr risagagnagrunnum sem passað er upp á að 

halda við með nýjum upplýsingum sem er mikill kostur fyrir hönnuði og iðnaðinn. Stærðir 

líkama hafa breyst mikið undanfarna áratugi og er loksins farið að horfa til þess að 

fatastærðir eiga að breytast eftir því hvernig líkamsvöxtur fólk þróast sem er nauðsynlegt ef 

að markmið hönnuða og framleiðenda er að sporna við sóun og vera ábyrgir hönnuðir og 

framleiðendur (mynd 15). 
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Mynd 15. Boddy block AI heldur úti gagnagrunni með upplýsingum um líkamsstærðir. 

 

 
Mynd 16. Avatar líkami með mál samkvæmt stærðum úr gagnagrunni. 

Fyrirtæki geta verið áskrifendur að upplýsingu á líkamsstærðum fólks úr gagnagrunni út frá 

ólíkum forsendum eins og aldri eða kyni á mismunandi markaðssvæðum og aðlagað þannig 

fatnað sinn að ákveðnum hópum eða aldri. Ekki er hægt að ætlast til að fólk eigi að passa í 

stærðir sem oft eru gerðar út frá úreltum stærðarkerfum. Til dæmis hafa stærðir í 

Spaksmannsspjörum breyst mikið, stærðin medium (M) hefur t.d. verið stækkuð um 8 cm í 

mittismáli á seinustu 15 árum til að koma til móts við þarfir neytandans. Upplýsingar úr 

þessum grunnum er síðan hægt að nota til að gera þrívíddarlíkama í öllum þeim stærðum 

sem viðkomandi fyrirtæki bjóða upp á til að gæta þess að flíkurnar fari vel á öllum stærðum 

sem á að framleiða flíkina í (mynd 16). Þetta er einn af stóru liðunum í að draga úr sóun. 
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Stundum held ég að sum fyrirtæki hreinlega vilji láta fötin passa illa á viðskiptavini sína svo 

að þeir noti flíkina ekki nema í kannski eitt til tvö skipti. Tæknin er svo sannarlega til fyrir 

stór og öflug fyrirtæki til að passa upp á að allar stærðir virki  vel ef vilji er fyrir hendi (Body 

block, 2019). 

 Gagnagrunnur Boddy block er að verða það öflugur að áætlað er að nú á árinu 2020 

geti neytendur tekið mynd af sér á símana sína og gagnagrunnur gefur upp hvaða stærð á að 

kaupa. Þess vegna er þrýstingurinn um að vanda sig og taka upp þá tækni, sem er að þróast, 

æ sterkari gagnvart þeim sem ætla að vinna við hönnun, framleiðslu og sölu á fatnaði (CLO 

marketing, 2020). Efnunum,  sem eru notuð í þrívíddarhönnun, er einnig hægt að breyta. Til 

dæmis er hægt er að stilla þyngdina á efninu, setja inn mynstur ofan á efni og einnig er hægt 

að gera efnið misjafnlega gegnsætt. 

 
Mynd 17. Hitamynd úr CLO-forritinu sem sýnir hvar reynir á flíkina. 
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Mynd 18. Modelmynd af vesti og endanleg útkoma. 

Hægt er sjá með hitamynd hvort og hvernig flíkin passar og hvar komi til að reyna á flíkina 

miðað við mismunandi líkamsgerðir (mynd 17). Fyrsta flíkin sem ég prófaði að sauma eftir 

vinnu í forritinu var vesti og passaði það fullkomlega (mynd 18). Oft eru vörulínurnar seldar 

fyrir fram, jafnvel áður en ein einasta prufa hefur verið gerð eða efni framleitt. Þetta er mjög 

jákvætt út frá umhverfissjónarmiðum miðað við hefðbundið hönnunarferli. Tæknin styttir 

einnig vöruþróunarferlið mjög mikið og flýtir að sama skapi verulega fyrir þegar á að gera 

næstu línu þar sem sniðabanki viðkomandi fyrirtækis eykst við hverja línu og mjög auðvelt 

er að vinna út frá fyrri sniðum. Einnig er auðveldara að skipta um verksmiðjur ef sniðin eru 

hjá hönnuðinum og hann getur sent þau þangað sem honum hentar hverju sinni. Lítið mál er 

að vinna með sniðin og betrumbæta hönnun sína. Oft og tíðum finnst framleiðendum ekki 

skipta máli einhver smáatriði sem hönnuðurinn biður um að láta laga og er hönnuðurinn ekki 

alltaf viss um að farið sé eftir öllum fyrirmælum á lokaspretti framleiðslunnar. Færni í 

sniðagerðarforriti og þrívíddarforritum er að mínu mati nauðsynleg fyrir hönnuði í dag. 

Aðstoðarmenn á öllum endum tilheyra fortíðinni, sérstaklega í litlum fyrirtækjum. Ég þori 

að fullyrða að ég hefði ekki geta unnið við fagið eins lengi hér á landi og raun ber vitni ef að 

ég kynni ekki og gæti ekki gert þetta allt sjálf. Þar af leiðandi á ég auðvelt með að segja 

öðrum til, bæði framleiðendum og starfsfólki.  

5.3.4 Nákvæmari og fljótlegri vinnubrögð með forritinu 
Ég hef ekki enn lent í vandræðum, sem ég hef ekki getað leyst, með útfærslur á sniðum eða 

þeim möguleikum sem mig langar að prófa. Ég hef t.d. skannað inn efni í venjulegum skanna 

og nota forrit sem gerir símunstur úr efnisbút þannig að ég gat sett það símunstur (útlit) ofan 
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á efni í forritinu. Þar með var ég komin með nýtt útlit á stafrænt efni sem ég var með fyrir í 

forritinu. Þannig þarf maður ekki að eiga allar útgáfur af útliti á efnum stafrænt. Það er mjög 

góð tilfinning að geta unnið með hugmyndir sínar og hreinlega hent því sem ekki virkar fyrir 

mann án þess að hafa notað efnið, farið í ferðalög eða haldið vinnufundi með framleiðendum 

til að sjá að þetta virkaði ekki.  

Ég hef getað gert allar tilraunir sem mér hefur dottið í hug hingað til en auðvitað er 

ég í rauninni bara rétt að byrja. Að sjálfsögðu hef ég oft þurft að prófa ýmislegt áður en rétt 

niðurstaða finnst. Það að hafa fötin stafræn og hafa möguleika á setja þau þannig inn í 

vefverslun er frábært og ég tel að þegar það verður orðið víða eigi það eitt og sér eftir að 

draga verulega úr sóun. Staðreyndin er sú að með lækkuðu verði á fatnaði nennir fólk ekki 

að máta og kaupir oft bara eitthvað. Möguleikarnir eru síðan óteljandi, t.d. getur fólk fengið 

stafræna hjálp við að velja fatnað á sína líkamsgerð með sínum persónulega stílista sem 

finnur það sem virkar á einstaklinginn út frá forsemdum sem fólk setur sér ef það vill. Enn 

sem komið er er þetta einungis í boði fyrir stórfyrirtæki. 

 Það að vinna stafrænt dregur verulega úr sóun og vistspori hönnuða og framleiðenda 

með betri efnisnýtingu og færri prufum, sem senda þarf fram og til baka.  

5.5 Ferlið frá hugmynd að fullunninni vöru 
Skissuferlið getur t.d. verið þannig að teiknað er beint á líkaman í tvívíða 

sniðagerðarhlutanum í forritinu og er þá í rauninni verið að teikna snið eins og á pappír 

(mynd19). Hér eftir verður tvívíður eða tvívídd táknað með skammstöfuninni 2d og 

skammstöfunin 3d stundum notuð fyrir þrívídd. Stundum er teiknað beint á 

þrívíddarlíkamann og línurnar, sem teiknaðar eru, gerðar flatar í einni skipan og þá breytast 

teiknilínurnar í snið og birtast í 2d helmingnum á skjáborðinu (mynd 20). Mjög gott er að 

kenna sniðagerð í báðum hlutanum forritisins, vinna með útfærslur af sniðum í 2d hlutanum 

og sjá hvernig flíkin breytist jafnóðum í 3d hlutanum á skjánum. 

  
Mynd 19. Snið sem unnið er í 2d hluta CLO-forritsins. 
Mynd 20. Hálfur sundbolur teiknaður á líkama sem hægt er að gera að flötu sniði. 
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Sniðagerðin í 2d-hlutanum í forritum er eins og þegar snið er gert á pappír með blýanti og 

málbandi. Aðferðafræðin er sú sama en munurinn er sá að þegar maður er kominn með góða 

þjálfun í forritinu er miklu fljótlegra að prófa alls konar útfærslur af hugmynd og öll vinna 

verður miklu nákvæmari. Ég hef notað stafrænt sniðakerfi í nokkur ár sem er mjög gott. Ég 

sakna nokkurra skipana sem eru ekki enn í CLO. En aðalega sakna ég svokallaðs automarker 

en hann segir til um nýtingu efnisins mjög nákvæmlega. Það getur komið sér mjög vel bæði 

þegar þarf að velta fyrir sér hvort hægt sé að aðlaga hönnunina og snið til að ná sem mestri 

nýtingu og einnig þegar keypt er inn hráefni í flóknar stærðar- og litapantanir. Einnig kemur 

hann sér vel í verðútreikningum vöru. Nú býður forritið upp á að handraða sniðum sem verið 

að vinna með og gefur það vísbendingu um efnisnýtingu. Nýting efnis skiptir miklu máli 

þegar talað er um sóun og sjálfbærni. Ég hef þegar skrifa CLO-fyrirtækinu og fékk svar um 

að verið sé að vinna í að setja automarker inn í kerfið sem vinnur síðan með kostnaðar- og 

áætlunar -skjöl. Í nýjustu uppfærslunni, sem kom núna í mars, er kynnt að í næstu uppfærslu 

verði kostnaðarútreikningar komnir inn í hugbúnaðinn. 

  Í CLO-þrívíddarforritinu er hægt að vinna með snið úr öllum helstu CAD-

sniðakerfum sem eru á markaðinum og senda snið úr forritinu í önnur CAD-sniðakerfi. Hægt 

er að kaupa stafræn snið á sanngjörnu verði sem hægt er að hugsa sem grunn fyrir t.d. 

nemendur, sem eru að byrja að vinna með forritið, og útfæra það síðan á alla vegu. ClO selur 

nokkur snið af buxum, frökkum og kjólum. Einnig kemur bolur í kvenmanns- og 

karlmannsútgáfu með forritinu og dugar hann fullkomlega í byrjun til að læra á skipanir og 

útfærslur í forritinu. Hægt er að kenna á flesta möguleika forritsins út frá venjulegum bol. 

5.5.1 Sérhönnuð og útfærslur 
Möguleikar á sérþjónustu við viðskipatavini verður raunhæfur með forritinu þar sem hægt 

er að stilla módel-líkamana í nákvæma stærð viðskiptavina og þar af leiðandi getur 

viðskiptavinurinn mátað flíkina áður en flíkinn er framleidd. Teygjanleg huglæg hugtök ,sem 

valda oft vandræðum, eins og þegar viðskiptavinur biður um vítt hálsmál, þröngt pils eða 

stóran kraga, eru úr sögunni þar sem hann sér fullkomlega á sinni líkamsgerð hvað er verið 

að bjóða uppá.  

Saumaskapurinn í forritinu er eins og í venjulegum saumaskap nema að því leyti að 

engin saumför eru á fatnaðinum  í forritinu en maður saumar eins og venjulega og fer það 

fram í tvívíða hluta forritsins. Það er því er mikið magn að saumum, sem þarfa að gæta að 

saumist rétt saman, ef saumað er vitlaust sést það strax í þrívíddarhlutanum (mynd 21). Það 

þarf að komast upp á lagið og að gæta þess að útfærslan í báðum helmingum forritsins vinni 
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með framleiðslunni. Þetta getur verið verulega flókið á skjánum þegar t.d. eru tvær til þrjár 

flíkur með mörgum sníðapörtum og tveim til þremur efnum í flík, hugsanlega í mörgum 

litum, sem þarf að sauma saman og síðan að setja mismunandi stungur á réttunni á flíkinni 

og aðra gerð að stungum á röngunni á flíkinni (mynd 22). Þegar búið er að sauma flíkina 

saman þarf að raða sníðapörtunum rétt á líkamann svo að það gangi vel að draga þræðina 

saman (mynd 23). Temja þarf sér ákveðnar vinnuaðferðir svo að allt gangi upp.  

 

 
Mynd 21. Saumalínur sýndar á módeli. Í sníðaglugganum (2d) hægra megin sjást allir saumarnir sem notaðir 

eru í flíkina. 

  
Mynd 22. Tvær flíkur, sem unnar eru úr mörgum litlum pörtum með flóknum saumaskap. 
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Mynd 23. Kjóll sem búið er að sauma og raða sníðapörtunum rétt á módel, en saumaþræðirnir eiga eftir að 
dragast rétt saman.  

 
Það eru mörg og fjölbreytt verkfæri inni í forritinu sem hægt er að nota til þess að sniðagerðin 

og saumaskapurinn gangi vel, eins og til dæmis títuprjónar og straujárn til að pressa efni. 

Margar gerðir að hnappagötum, tölum, rennilásum, rennilásahausum, reimum, smellum og 

öðru sem þarf til að fullkomna verkið. Forritið kemur með miklum fjölda efna allt frá silki 

yfir í stífa bómull og frá leðri til pelsefna. Þegar flík er tilbúinn og komið er að því gera 

kynningarefni eru möguleikarnir líka mjög margir. Bæði er hægt að gera stutt myndband 

með flíkinni þar sem hún snýst (turntable) eða taka ljósmyndir í ljósmyndastúdíóinu. Þar eru 

myndir teknar á hefðbundinn hátt eins og með myndavél, huga þarf að stillingu á ljósopi á 

myndavél og að umhverfislýsingu á myndlömpum. Einnig er hægt að stilla áferð á efni í 

svokallaðri „renderingu“ (rendering er endanlegt útlit á áferð/útliti), hægt er að gera margs 

konar áferð á t.d. pelshárum, bæði er hægt að stjórna þykkt og lögun háranna, velja má um 

glansáferð og mismunandi glitáferð á efni. 

 Möguleikar grafískrar útfærslu á útliti efnis eru miklar. Hægt er vinna með skrár úr 

Illustrator og Photoshop. Hægt er að setja allar gerðir af munstrum ofan á efnið og stækka 

eða minnka munstrið. Panton-litakerfið er inni í kerfinu. Hægt er að vista mismunandi 
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útfærslur í litasamsetningum (colorway) (mynd 24) og taka myndir af öllum útfærslum á 

einfaldan hátt.  

 

 

 
Mynd 24. Colorway eða litaval í línu eða flík. Allar upplýsingar um flíkina raðast upp og hægt er að breyta 
auðveldlega um lit á ólíkum efnisþáttum, t.d. á hnappagati. 

5.5.2 Undirbúningur undir framleiðslu og ljósmyndun í forritinu 
Undirbúningur undir framleiðslu fer fram eftir að flíkur eru myndaðar og markaðsefni gert. 

Útlit er algjörlega ákveðið, þá þarf að aðlaga sniðin fyrir framleiðslu eins og t.d. setja 

saumför og ákveða hvaða stærðir eiga að vera á hvaða stíl og setja flíkurnar í fyrir fram 

ákveðið stærðarkerfi fyrir framleiðslu. Ég hef ekki notað stærðarkerfið mikið í forritinu þar 

sem ég er ekki komin lengra en að setja snið í fyrstu prufur í þessu verkefni. En stærðarkerfið 
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er byggt upp eins og sniðakerfið sem ég nota í öðru CAD-kerfi sem virkar vel og reikna ég 

með að eins sé að vinna með það í CLO3d. Ég hef notað medium-málsetningu út frá 

stærðarkerfi Spaksmannsspjara (mynd 25) á líkaman sem ég hef notað  við gerð línunnar. 

Síðan minnka ég flíkurnar með einum hnappi niður í stærð x-small  sem ég notaði  fyrir 

módelmyndatökur og er magnað að sjá hvað það virkar vel (mynd 26). 

 
Mynd 25. Kjóll minnkaður úr módelstærð M í módelstærð XS með sjálfvirka stærðarkerfinu. 

 
Mynd 26. Líkami í stærð M sem línan var unnin á og síðan líkami í stærð XS sem var notuð í myndatökur. 
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CLO byggir stærðarkerfi sitt á gögnum sem eru unnin eru upp úr risastórum gagnagrunni 

fataiðnaðarins þar sem þremur milljónum líkamsmælinga hefur verið safnað saman alls 

staðar að úr heiminum. 

 Tækniskrárnar í CLO eru líka frábærar. Þar koma fram allar upplýsingar sem eru 

undir hverju stílnúmeri. Tækniskrárnar koma í Excel-skjali með myndum og litanúmerum á 

efni, rennilásum og tvinna og tölur og hnappagötum. Sparar það óhemju mikla vinnu og 

tryggir betri og nákvæmari flutning á upplýsingum. 

 Einnig er magnað hvernig í kerfinu er hægt er að raða fötunum á líkamana. Til dæmis 

er hægt að girða eina flík ofan í aðra flík eða ákveða hve margar tölur á að hneppa eða hvort 

og þá hvernig á að bretta upp á ermarnar. Hægt er að ákveða hvort kvenmódelin séu á háum 

hælum eða í flötum skóm og hvernig hárgreiðslan á að vera. Úrvalið er allt frekar „smart“ 

þó að auðvitað vanti alltaf eitthvað. Í seinustu útgáfu forritsins komu líkamarnir í yfirstærð 

og einnig barnalíkamar. Nokkrar uppstillingar (stöður) á líkömum koma einnig með forritinu 

(myndir 27a–28). Breyta má líkamsstöðunni, sem er gert þannig að stellingunni á 

beinagrindinni er breytt. 

 
Mynd 27a. Sníðapartar sýndir í ólíkum litum til að hægt sé að vinna með smáatriði. Mynd 27b. Sýnir 

útlitsbreytingu með því að girða bol að hluta til ofan í buxur. 

Mynd 28. Beinagrind á líkamanum sem hægt er að vinna með niður smáatriði, t.d. kjúku á fingri. 

 
Margir notendur ClO eru orðnir algjörir snillingar í að breyta líkömunum og allt virðist vera 

hægt. Ég hef ekki mikið æft mig í að breyta stellingu á líkömunum en aðferðin er einföld en 
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hana þarfa að æfa til að ná góðum árangri. Ég hef því að mestu leyti notað í þessu verkefni 

þær uppstillingar sem koma með forritinu. 

Einnig er hægt að gera stutt myndbönd inni í forritinu – að vísu ekki á öllum 

líkömunum – en ein kventýpan og ein karltýpan kemur með möguleika á hreyfimynd 

(animation), þ.e.a.s. hún getur gengið og hægt er að gera tískusýningar.  

5.5.3 Markaðsefni  

Ég er búin að sjá mjög glæsilegt markaðsefni gert í ClO-forritinu, myndsbands- listamenn 

hafa unnið frábæra vinnu með fatnað úr forritinu. Eitt af störfunum, sem sagt er að verði ekki 

á boðstólnum í náinni framtíð, eru módelstörf. Hins vegar verður nóg að gera hjá 

sýndarveruleikalíkömum sem sýndarveruleikalistatamenn eru farnir að búa til og verður að 

öllum líkindum hægt að kaupa slíka líkama í sýningarstörf á línum fatahönnuða sem vinna 

með tískusýndarveruleikaforrit. Þessar tískusýningar er hægt að láta fara fram í stúdíó eða á 

tískusýningapöllum, sem koma með forritinu, eða búa til bakgrunn úr ljósmyndum, (myndir 

29–34) teikningum eða stafrænum myndböndum  

 Landslag hönnunariðnaðarins er að breytast mikið. Þetta getur þýtt meiri 

atvinnutækifæri fyrir færa, duglega, íslenska hönnuði sem tileinka sér ný vinnubrögð. En á 

sama tíma geta hönnuðir hvaðanæva að úr heiminum t.d. sótt um sömu störfin og unnið þau 

heiman frá sér þannig að samkeppnin verður líka harðari. 

Nauðsynlegt er að nemendur, sem eru að læra hönnun, taki upp sjálfbær nútímaleg 

vinnubrögð ef þeir eiga að hafa einhverja möguleika á vinnumarkaðinum. 
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Mynd 29. Flíkur hannaðar í CLO 2020, staðsettar í Hörpu. Bakgrunnur úr ljósmyndabanka. 
 

 

 

Mynd 30. Flíkur úr CLO 2020 línunni, staðsettar í Reynisfjöru. Bakgrunnur: Ljósmynd frá Brynjari 
Ágústssyni. 
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Mynd 31. Flíkur úr CLO 2020 línunni, staðsettar í Reynisfjöru. Bakgrunnur: Ljósmynd frá Brynjari 

Ágústssyni.  
 

 
Mynd 32. Flíkur úr CLO 2020 línunni, staðsettar á hringveginum á Austurlandi. Bakgrunnur: Ljósmynd frá 

Brynjari Ágústssyni. 
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Mynd 33. Flík úr CLO 2020 línunni staðsettar á Austurlandi við Stokksnes. Bakgrunnur: Ljósmynd frá 
Brynjari Ágústssyni. 

 
Mynd 34. Flík úr CLO 2020 línunni staðsettar á Hofsósi á Norðurlandi. Bakgrunnur: Ljósmynd frá Brynjari 
Ágústssyni. 
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5.5.4 Þrívið fatalína 2020, hönnuð með stafrænum vinnuaðferðum 
Sýningin  Sjálfbær hönnun og stafrænt handverk (mynd 35) Var auglýst og fyrirhuguð á 

Hönnunar mars 2020 en sýningunni var frestað til loka júní. Í kynningartexta var útskýrt að 

ferlið byggði á nýjum stafrænum þrívíddarhönnunaraðferðum sem ég hef tileinkað mér. 

Aðferðirnar styðja við hugmyndir Spaksmannsspjara um sjálfbærni og minna vistspor þar 

sem hugur og mús vinna stafrænt handverk á sjálfbæran hátt. Með því að færa alla 

hönnunarvinnu og prufugerðarferlið yfir á stafrænt form minnkar fyrirtækið vistspor sitt til 

muna og styður við jákvæðari tískuiðnað. Þetta vinnulag styður á margan hátt við sjálfbærni 

fyrirtækisins, allt frá allsherjarnýtingu hráefnisins, nýtingu á sniðum, nýtingu á hugmyndum 

og verkferlum sem og nýtingu á ljósmyndum úr CLO- forritinu í netverslun fyrirtækisins. 

 
Mynd 35. Kynningarmynd fyrir sýningu á HönnunarMars, Bakgrunnur: Ljósmynd frá Brynjari Ágústssyni. 

5.6 Samantekt 

Efnin í línuna voru pöntuð gegnum vefverslun í Suður-Kóreu. Á litlu myndbandi á síðunni 

mátti sjá hvernig efnið krumpast, hvernig það fellur og hvernig það teygist. Ég var með mjög 

svipað efni til að koma við og ákvað að taka áhættuna um að ég væri að skynja þetta rétt. 

Ekki var hægt að fá sendar litlar litaprufur til Íslands. Ég hef lent í vandræðum með slíkt því 

að  fleiri lönd að undanförnu senda ekki smásendingar til Íslands eins og í þessu tilfelli. 
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Saumastofan var í Suður-Kóreu þannig að það hentaði vel að kaupa efnið einnig þaðan. 

Annað sem ég þarf að aðlaga mig af er að ég get einungis valið úr því sem er til á lagar. 

Ástæðan er sú að ef ég panta lit, sem boðið er upp en er ekki til á lager, þarf að panta 300–

400 metra af efninu. Ég ákvað að velja polyester í línuna og eru nokkrar ástæður fyrir því. 

Það er sterkt, loðir ekki við líkamann, fellur vel og það má endurvinna. Þó að ekki sé komið 

skilakerfi í dag fyrir hreinan polyester má reikna með að það verði komið í gagnið þegar 

þessar flíkur eru á leið úr umferð. Ég leitaði að endurunnum polyester en fann engan nógu 

spennandi fyrir þessa línu. Annað sem þarf að velta fyrir sér, þegar polyester er valið, er hve 

oft þarf að þvo fatnaðinn, Það er mikill munur á hversu oft þarf að þvo kjóll eða hversu oft 

þarf að þvo íþróttafatnað sem er nær allur úr polyester í heiminum í dag. Ég mæli með því 

við mína viðskiptavini að þvo eins lítið og hægt er og þegar þvegið er er gott að nota sérstaka 

poka utan um þvottinn sem á að taka að miklu leyti örplastagnir, sem geta farið úr fatnaði 

við þvott út í lífríkið (Guppyfriend, e.d.). Eins og áður hefur komið fram eru miklar framfarir 

í endurvinnslu á polyester þar sem notað er helmingi minna rafmagn við endurvinnslu en við 

fyrstu vinnslu polyesters og ekkert vatn eða eiturefni fer út í umhverfið í endurvinnsluferlinu.  

 Vinnuferlið gekk vel en vinnuálagið á mér var mikið. Vinnan í forritinu var seinleg, 

aðallega vegna þessa að þetta var mjög stórt verkefni enda var ég að gera mjög margt í fyrsta 

skipti. Lærdómsferlið varð í rauninni viðameira þar sem ég lærði oft eitthvað annað en ætlað 

var við margs konar tilraunir sem ég þurfti að gera til að ná réttri niðurstöðu. 

Ég hefði í hefðbundnum aðstæðum þurft á að halda tveimur starfsmönnum í fullri vinnu 

í um það bil níu vikur að lágmarki með tækniteikningum sniðagerð og fyrstu prufu. Eftir að 

prufur hefðu verið komnar til baka færi um það bil ein vika í lagfæringar og þá hefðu snið 

verið send til baka og beðið hefði verið eftir prufu númer 2, í mínu tilfelli er það yfirleitt 

nóg. Þá fara fram breytingar í yfirferð á prufum nr. 2 sem tekur u.þ.b. tvo daga fyrir tvo 

starfsmenn áður en snið eru sett í stærðir fyrir pantanir. Það tekur u.þ.b. fjóra daga fyrir einn 

starfsmann í CAD-kerfi en tæpar tvær vikur í höndunum. Við þetta bætast u.þ.b. fjórir dagar 

í ljósmyndum og eftirvinnslu á markaðsefni og síðan a.m.k. aðrir fjórir dagar fyrir tvo 

starfsmenn í ljósmyndun fyrir vefverslun og eftirvinnslu. Niðurstaðan er að þurft hefði 

samtals 22,4 vikur fyrir tvo starfsmenn eða 896 klukkustundir í heildarverkefnið. 

 Í þessu verkefni tók starfsmaður hjá mér við sniðunum frá mér og fór yfir þau og 

undirbjó þau undir prufugerð. Sú yfirferð er til að athuga hvort eitthvað hafi gleymst. 

Starfsmaðurinn setti saumför á sniðin og setti þau í format sem virkar fyrir framleiðslu í 

verksmiðju. Það sem var frábrugðið fyrra verklagi var að ég gerði engar tækniteikningar; í 

staðinn komu myndir úr forritinu beint inn í tækniskrárnar sem er líka gífurlegur 
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tímasparnaður. Þetta voru 48 klukkutímar þegar lagðir voru saman tímar hjá starfsmanni við 

undirbúning sniða fyrir framleiðslu, gerð tækniskýrslna, og samskipti við framleiðanda á 

meðan hann gerði prufurnar. Ég byrjaði á línunni 9. janúar sem var mjög seint en það kom 

til vegna þess að ég hafði stefnt á að gera einn æðardúnsjakka og var búin að vinna mikla 

undirbúningsvinnu fyrir það verkefni en efnið, sem átti að gera fyrir mig í Japan, misfórst. 

Ég þurfti því að skipta algjörlega um verkefni og ákvað þá að gera línu sem ég var búin að 

hugsa að miklu leyti og átti grunn að sniðum sem ég gat nýtt til að þróa áfram. Ég gat byrjað 

á markaðsefninu um leið og snið og tækniskrá voru tilbúin fyrir starfsmanninn minn og sendi 

ég  sniðinn og leiðbeiningar fyrir prufurgeðina út  fjórum vikum og fimm dögum eftir að ég 

byrjaði á verkefninu eða 11. febrúar. Það tók sjö daga að gera markaðsefnið. Það fóru því 

alls 530 klukkustundir í þessa vinnu samanlagt hjá okkur báðum eins og staðan er núna. Ég 

áætla að það fari tveir dagar fyrir tvo starfsmenn í yfirferð til að fínpússa og fjórir dagar að 

setja stærðir og undirbúa undir framleiðslu, sem sagt í heildina 597 klukkustundir. 

 
Mynd 36. Heildarlína úr ciffon 2020 unnin með stafrænum þrívíddaraðferðum. 

 

•  Prufurnar komu  til landssins 19. apríl Það tók mun lengri tíma að sauma þær en áætlað 

var út af Covid-19. Mér til mikilla gleði voru þær mjög fínar (mynd 36-37). Það er ekki þörf 

á prufu 2, ég get strax farið í að setja línuna í stærðir. Að því sögðu dreg aðeins til baka um 
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hvað línan hefur tekið langan tíma en það er auðvitað meira upplifunin þar sem ég vann 12–

14 tíma á daga alla daga í þessar fimm vikur.  

• Sparnaður í rekstri og vistspor minnkuðu. 
1. Raunverulegur tímasparnaður í verkefninu er upp á 299 klukkustundir eða 1,7 mánuðir á 

einn starfsmann í 100% vinnu sem er frábær árangur. Ég tel eftir þessa reynslu að raunhæft 

sé að áætla að í næstu línu verði tímasparnaður alla vega 330 klukkustundir og geti jafnvel 

minnkað meira en það þegar hraði og færni aukast. 

2. Mun minna efnismagn var notað þar sem ekkert efni var notað nema í einungis lokaprufur 

og eru þær það fínar að þær eru allar seljanlegar. 

3. Engar flugsendingar voru á milli birgja. 

4. Engar bílferðir í myndatökum, engir ljósmyndarar, enginn módelkostnaður, enginn 

kostnaður við andlitsförðun og hár. Þetta eru útgjaldaliðir sem ég á mjög erfitt með að bæta 

við í mínum rekstri. 

5. Engar ferðir á efnasýningar. 

6. Engar heimsóknir í verksmiðjuna. 

7. Einungis ein flugferð með fatnað hingað heim. 

8. Í rauninni hef ég ekki þurft sérstakan vinnustað í þetta ferli. Mér finnst best að vinnu í 

sófanum heima sem getur verið spennandi fyrir unga hönnuði sem eru ekki færir um að reka 

verkstæði. Þetta gefur enn betri möguleika á að fleiri hönnuðir reki hönnunarstúdíó saman 

það sem álag á vélar og sníðaborð minnkar til muna. 
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Mynd 37. Sýnishorn af línuni á gínum. 

Nokkur orð um vörustjórnun: Til að stuðla að meiri sjálfbærni og minni sóun skiptir miklu 

máli í framleiðslu að það sem framleitt er passi við þær vörur sem eru þegar til á lager. Þetta 

er mikilvægt bæði fyrir rekstraraðila og ekki síður fyrir viðskiptavinina svo að þeir geti keypt 

flík sem passar við það sem þegar er til í skápnum heima. Það skiptir máli þegar draga á úr 

sóun. Uppbygging á þessari línu passar mjög vel við það sem fyrir er hjá mér eins og t.d. 

tímalausa Kamel-ullarlínu (mynd 38). 
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Mynd 38. Kamel-ullarpeysa og trefill úr tímalausri ullarlínu Spaksmannsspjara passa við nýju línuna. 

 

Efnisnýting var góð eða 87% og reikna ég með að hún verði betri í pöntunarferlinu þar sem 

nýtingin er yfirleitt alltaf betri þegar blandað er saman mörgum stærðum. 
Í rauninni gekk allt upp þrátt fyrir að ég væri að prófa að fara alveg nýja leið með því 

að nota nýjan söluaðila á efni, nýjan framleiðanda, nýtt hönnunarforrit, var einungis með 

stafræn samskipti. Einungis eina flugferð þurfti með prufurnar heim. En mig langar að verða 

betri í ýmsum möguleikum forritsins, til dæmis að stúdera stærðir betur til að ná betri 

vörustjórnun og ég þarf að æfa mig mun meira í forritinu almennt. Svo virðist sem hægt sé 

að gera flest allt í forritinu en nú langar mig að kanna möguleika stafrænnar vefverslunar þar 

sem viðskiptavinir geta nálgast þá upplifun að máta á sig flíkur (http:// 

www.benefitbyclo.com). Mikið atriði er að æfa sig til að ná árangri og til að halda við færni 

sem búið er að ná valdi á og til að öðlast hraða.  
Nú eru óvissa í rekstrarumhverfinu á fordæmalausum tímum. Fíllinn í herberginu er 

íslenska krónan sem er í augnabilinu tæpar 160 miðað við evru. Það þýðir að öll framleiðsala 

verður mjög dýr fyrir mig og vara dýr fyrir Íslenska neytendur. Þetta er mjög bagalegt því 

íslenskir hönnuðir eru alltaf að glími við álag sem verður til vegna þess hversu litlar 

pantanirnar og hversu lítil fyrirtækin eru. Álagið leggst alls staðar á í ferlinu, við 

efnisinnkaup, við framleiðslu, við sendingu á vöru milli landa og við færslugjöld 

kortafyrirtækja. Eiginlega alls staðar er dýrara að vera lítið fyrirtæki en stórt. Þegar vara 

hækkar vegna stöðu krónunnar er frekar lítill skilningur á því hjá neytendum. Covid19 er að 
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sjálfsögðu risastóri óvissuþátturinn, ég hef ekki hugmynd um hvað gerist næst, hvort að ég 

eigi að hætta, eða taka áhættuna og vera með rándýra línu í sölu. Það er slæmt hljóð í 

saumastofunum sem ég vinn með erlendis, tvær þeirra eru jafnvel að hugsa um að loka 

þannig að óvissan er mikil á mörgum vígstöðum. 

Að þessu sögu leggst ég hugsanlega enn einu sinni í tiltekt og finn einhverjar 

listrænar handverksútfærslur til að útfæra breytingar á vöru og stærðum sem eru erfiðar í 

sölu hjá mér. Eða held ég áfram með æðardúnsverkefnið? Ég fer hugsanlega sjálf að stað 

með námskeið í tækni? Eða ég skipulegg námskeið í breytingum og viðgerðum á fatnaði á 

frumlegan og óhefðbundin hátt? Eða geri ég þetta bara allt? Það þarf alla vega að halda áfram 

að hugsa í lausnum og reyna eftir fremsta megni að láta ekki slá sig út af laginu þrátt fyrir 

fordæmalausa tíma.  

 

 
  



 

 83 

6. Skólastarf og sköpun í stafrænum heimi 
Er munur á sköpun fatahönnuða í stafrænum heimi og raunheimi? Ég reikna með að svarið 

við þessari spurningin sé alltaf já. En er það verra? Eða betra? Eða kannski minni sköpun 

eða meiri sköpun? Ég gæti trúað að miklar vangaveltur eigi eftir að verða um þessi málefni 

á næstu misserum. 

  Nú er líklega komið að því að fatahönnunarnám eigi og verði að taka stafræna 

kennsluhlutann inn í námið. Tónlistin er orðin stafræn, kvikmyndagerð er orðin stafræn og 

hluti að myndlistinni er líka orðin stafrænn. Ég bíð spennt að eftir að sjá hvað listamenn eiga 

eftir að gera í heimi sýndarveruleikans. Ég get ekki séð að það hafi haft áhrif á sköpun í 

þessum greinum nema með jákvæðum hætti þar sem listamenn samþætta stafræna möguleika 

við þekkingu sína. Ég ætla hér að einbeita mér að vangaveltum um hvort sjónræn sköpun í 

stafrænum sýndarveruleika sé umhverfisvænni og sjálfbærari en sköpun í raunheimi. Ég segi 

já við spurningu um að hún sé umhverfisvænni án þess að hika. Og ég segi líka já við 

spurningu um að stafrænar lausnir og sýndarveruleiki séu orðin nauðsynlegt verkfæri fyrir 

fatahönnuði við sköpun.  

Hægt er að prófa margs skonar stafrænt  form og mismunandi útfærslur í mismunandi 

efnum, allt frá leðri til ciffons, og sjá hvernig hinar ýmsu útfærslur virka á mismunandi 

líkömum. Möguleikar tilraunakenndrar sköpunar eru endalausir og takmarkast eingöngu við 

hugmyndaflug hönnuðarins. 

Hægt er að prufa mismunandi litasamsetningar og mynstur eða setja saman ólík efni 

og form án þess nota nema nokkra sentimetra af efni úr raunheimum í alla 

tilraunastarfsemina. Þessir nokkrir sentimetrar eru efna- og litaprufur sem pantaðar eru frá 

framleiðanda til að geta komið við hið raunverulega efni og fá þannig tilfinningu fyrir efninu 

sem er verið að vinna með stafrænt í sjónrænni fatahönnun og til að velja litina. 

Efnaframleiðendur eru að byrja selja efni sín sem stafrænar skrár og reikna ég með að það 

verði eins eðlilegt fyrir hönnuði að kaupa stafræn efni frá efnaframleiðendum eins og það er 

að kaupa prufulengjur í dag. Samkvæmt kenningum heimspekingsins og sálfræðingsins 

Johns Dewey tengist menntun aðlögun mannlegra hæfileika að samfélaginu (Dewey, 

2000b). Það er nákvæmlega það sem á sér stað með sjálfbærnimenntun. Dewey hefur verið 

kallaður faðir nútímalegra kennsluhátta en hann lagði áherslu á að nemendur lærðu með því 

að framkvæma hlutina. Það er lýsandi fyrir þau vinnubrögð sem notuð eru í 

þrívíddarsýndarveruleika þar sem greina má sterk einkenni verkhyggju þar sem virkt ferli 

sjónrænna tilrauna byggja á fyrri þekkingu og áhuga ásamt því að fást við hagnýt verkefni 

(Rósa Gunnarsdóttir, 2013). 
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  Í þrívíddarhönnunarhermum er eins og nemendur séu í beinni áskrift að kenningum 

Deweys þar sem útkoman kemur strax í ljós, mistökum hefur eiginlega verið úthýst og 

innleiðing tilraunkennds sköpunarferlis er bæði auðveld og næstum vistsporslaus. Ég sé 

mikla möguleika í hönnunarkennslu með þrívíddarhönnunarforritum. Möguleikar nemenda 

á atvinnumarkaði eftir nám eru mun meiri ef skólakerfið gætir þess að þeir dragist ekki aftur 

úr í tækni. Skólar geta einnig búið sér til sitt eigið stafræna safn af efnum með litlum 

tilkostnaði með mælitæki sem CLO selur sem safnar stafrænum gögnum á einfaldan hátt út 

frá hefðbundnum efnum. (Clo fabrice kit 2.0, 2018). 

6.1 Ógnir eða tækifæri, 
Í baklandi skólanna eru kennarar enn að spreyta sig í að skilja og finna út hvernig best er að 

mæta kröfum samtímans varðandi sjálfbærnimenntun í tísku og fatahönnun. Þetta getur verið 

vandasamt verk bæði sökum fjármagnsskorts og flókins regluverks sem oft á tíðum gerir 

erfitt fyrir þegar gera á hvers kyns námsbreytingar (Kent og Ifeagwu 2019). 

Á seinustu vikum eru að koma spennandi yfirlýsingar um breytingar á námskrám 

með sjálfbærni í huga. Hönnunarskólinn AMFI í Amsterdam er með metnaðfullar breytingar 

á námskrám þar sem tækni, nýsköpun og fagurfræði eru samþætt í mismunandi námsleiðum 

(Hendriksz, 2020). Roben Healy, yfirmaður tísku og textíl-deildar háskólans RMIT í 

Ástralíu, talar um í viðtali við tímaritið Buisness of fashion, að tískunám hafi verið í 

kyrrstöðu í allnokkurn tíma en stór hluti af vinnu skólans í dag fari í að mennta starfsfólk 

skólans að nýju. RMIT mun á árinu 2020 kynna nýjar námskrár fyrir hönnun sem ganga út 

frá því að samræma kennslu skólans við sjálfbær þróunarmarkmið sem Sameinuðu þjóðirnar 

hafa sett. Áskoranir vegna sjálfbærni eru ekki nýtt áhyggjuefni hjá skólanum, London 

College of Fashion (LCF) ákvað að fella ábyrga hönnun enn dýpra inn í námskrá skólans og 

setti hann sér fimm ára áætlun til að þróa nýja námskrá (Kent og Ifeagwu 2019). 

Vandamálið er auðvitað að kennarar í fullu starfi hafa oft ekki næga möguleika á að 

læra á nýja tækni en það má gera á marga vegu; þetta þarf að gerast hér á landi eins og annars 

staðar. Skólastjórnendur og kennarar verða að kynna sér nýja tækni og möguleika hennar 

fyrir nemendur sína, bæði í framhaldsskólum – til að auka möguleika nemanda í að komast 

inn í hönnunarskóla – og í fatahönnunarskólum til að auka möguleika nemenda í 

atvinnulífinu. Það á við bæði skólastjórnendur, kennara sem og aðra í atvinnulífinu að 

aðlagast verður því sem er að gerast á vinnumarkaði. Ekki er víst að allir geti það jafn hratt 

og vel en talað er um að þeir sem eru hæfastir til að aðlagast miklum og endurteknum 

breytingum næstu ára séu þeir sem eiga eftir að ná  bestum árangri á vinnumarkaði. Ég tel 
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að hið sama gildi um menntastofnanir en þær sem geta aðlagast breyttum kröfum nemenda 

og atvinnulífsins eiga eftir að blómstra (Brookings Institution, 2019). Allir kennarar í 

fatahönnun þurfa ekki að kunna á allt í forriti í einu. En fyrir kennara, sem koma að 

uppbyggingu á línum eða flík, hvort sem er varðandi efnafræði, sniðagerð eða draperingu, ( 

þegar efni er formað beint á gínu) þá er hönnunarforritið magnað tæki. Forritið verður 

stöðugt betra og kennsluefnið verður einfaldara og betra en tækninýjungar eiga líka eftir að 

bætast við á hverju ári þannig að ekki má bíða með þetta. Eftir að hafa skoðað þessa þróun í 

rúm tvö ár tel ég engan vafa leika á að þetta er leið sem gerlegt er að fara og nauðsynlegt að 

kenna nemendum að nota nútímaleg tækniverkfæri, þrívíddarhönnunar og prufugerðar. Allt 

þetta stuðlar að minni sóun í vinnubrögðum og styður við ábyrgari atvinnuvegi. Þetta eru 

aðferðir sem nýtast í öllum nýsköpunarverkefnum nemenda í fatatækni og fatahönnun í 

framtíðinni á mismunandi hátt. 

Ég hef engar áhyggjur af nemendum, þeir eiga eftir að verða mjög hrifnir af þessari 

tækni. Tækifærin eru víða og það þarf bara að byrja. Að samþætta CLO-forritið í námskrá 

er tiltölulega auðvelt skref sem skilar miklu fyrir bæði nemendur, kennara og ímynd skóla á 

Íslandi og fellur vel inn í nýsköpunar- og frumkvöðlamennt. Nýir kennarar koma með nýja 

kunnáttu inn í stéttina sem gerir yfirfærsluna auðveldari. Tækifærin er mörg og mikil, ég sé 

óteljandi spennandi hugmyndir sem hægt væri að útfæra í námi út frá kynnum mínum af 

stafrænni hönnun við fatalínuna sem ég kláraði í þessu verkefni.  

Miklir möguleikar liggja í nýjungum, sem forritið hefur kynnt, en það er þrívíddarnetverslun. 

Hönnuðir á Íslandi eru mjög oft í vandræðum með kostnað sem fylgir myndatökum fyrir 

netverslanir sínar. Í forritinu er ljósmyndastúdíó og einnig er hægt að gera tískusýningar. 

Þetta gæti virkað vel fyrir vefverslanir lítilla hönnunarfyrirtækja og fyrir nýútskrifaða 

hönnuði til að kynna hönnun sína þar sem CLO er byrjað að kynna netverslunar hugbúnað 

sem hefur orðið mun öflugri á seinustu vikum. Stafræn mátun myndi einnig styðja við  minni 

sóun viðskiptavina þar sem meiri líkur eru á að þeir velji rétta stærðir í vefverslunum.  

6.2 Hvar erum við stödd? 

Það að taka upp stafræna kennslu er ef til vill eitt það auðveldasta sem hægt er að gera hér á 

landi. Staðreyndin er nefnilega sú að þrívíddartæknin er tilbúin og til staðar í kennslu. Boðið 

er upp á nemendaáskriftir hjá CLO fyrir skólana. Nemendur þurfa að vísu að eiga sína eigin 

tölvu sem flestir eiga í dag. Ég hef kynnt mér viðhorf kennarar og nemenda, sem eru byrjaðir 

að innleiða þessa tækni, þar sem kemur fram að nemendur taka þessu mjög vel. Í viðtali við 

Cristel Arnevik, fagstjóra í tískuhönnun í hönnunarskólanum í Kolding, segir hún að 
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nemendur velji að vinna í þrívíddarhönnunarforriti samhliða hefðbundnari aðferðum (CLO 

User Story, 2019). 

Áherslan á breytingar í skólakefinu kemur bæði frá atvinnulífinu og frá nemendum. 

Leslie Holden frá AMFI talar um að nemendur skólans viti mikið um sjálfbærni og 

nemendum, sem vilja vinna verkefni sín með sjálfbærni í huga, fer fjölgandi ár frá ári. Hann 

talar líka um að nemendur ættu að skoða vel námskrár í skólum með þetta í huga áður en 

þeir velja sér skóla til að mennta sig í ( Kent og Ifeagwu, 2019). Þótt ég sé mjög fylgjandi 

tæknikennslu í fatahönnun tel ég ekki að það sé eina merki um gæði kennslu í skólum. Ég 

tel hins vegar að þau gæði, sem eru nú þegar í kennslu, þynnist verulega mikið og hratt út ef 

nemendur ná ekki líka að læra undirstöðuatriðin sem atvinnuvegurinn hefur nú þegar 

tileinkað sér. 

Í byrjunskóla göngu hér í listkennsludeild Listaháskóla Íslands verð ég að segja að 

ég var frekar svartsýn á stöðu fatahönnunar yfirleitt og frekar buguð út af umhverfismálum 

almennt. Á þeim þremur árum, sem ég hef stundað kennaranám (fyrstu tvo árin var ég í 50% 

námi). hef ég algjörlega skipt um skoðun. Ég var fyrir löngu búin að sjá að viðskiptamódel 

í hönnun, framleiðslu, sölu og neyslu voru hvert öðru úreltara. Eins fannst mér 

hönnunarskólar mjög lengi að taka við sér í tækni og nýjum lausnamiðuðum nálgunum sem 

geta nýst nemendum og samfélaginu. En hlutirnir gerast hratt á tækniöld. Ég sé miklar 

breytingar á seinustu tveimur misserum og hef kynnst fólki erlendis sem er frábært á sínu 

sviði sem oft og tíðum hefur bætt við sína hefðbundnu hönnunarmenntun öflugri 

tæknimenntun til að geta tekið virkan þátt í breyttu atvinnulífi. Einnig hef ég skoðað mjög 

mikið af umhverfislausnum fyrir fataiðnaðinn sem eru að koma upp á yfirborðið sem eru 

einstaklega spennandi enda eru fatahönnuðir háðir öðrum kerfum iðnaðarins. Finnst mér 

sérstaklega spennandi að sjá hvernig hringrás fatnaðar hefur styrkst og orðið umhverfisvænni 

með því að draga úr fyrstu gerð efnis, samhliða því að endurvinnsla efnis hefur orðið 

öflugari.   

Þrátt fyrir að mörg fyrirtæki hafi lokað hér á Íslandi undanfarin misseri og mikil 

óvissa sé út af Covit-19 þá tel ég og vona að þessi stöðnun, sem á sér stað núna í heiminum, 

verði til þess að við hendum enn frekar fyrir borð úreltri hugmyndafæði, tökum upp 

sjálfbærari viðskiptamódel og innleiðum nýja tækni í námskrár. Í þessari rannsókn minni af 

stöðu sjálfbærni í öllum ferlum við gerð fatnaðar hef ég séð mikið af spennandi hugmyndum 

að lausnum sem eiga eftir að styðja við jákvæðar breytingar innan tískuiðnaðarins sem draga 

verulega úr sóun og álagi á náttúruna og efla hagkerfið með margs konar lausnum fyrir 

fyrirtæki til að aðlagast breyttum tímum. 
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6.3 Þróun náms 
Með aukinni ábyrgð framhaldsskólanna á námskrá þeirra tel ég að stafræn kennsla ætti að 

aukast hægt og bítandi næstu árin út frá umhverfissjónarmiðum og út frá þeirri staðreynd að 

við erum stödd í fjórðu tæknibyltingunni. Kennarastéttin endurnýjast og með nýjum 

kennurum koma vonandi kennarar sem finnst hinn eðlilegasti hlutur að samþætta tæknina 

við hefðbundnari kennsluaðferðir. Upptaka stafrænnar kennslu í fatahönnun og fatatækni er 

ef til vill eitt það auðveldasta sem hægt er að gera hér á landi. Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið leggur áherslu á sveigjanleg skil milli skólastiga og á það einnig 

við um skil milli framhaldsskóla og háskóla. 

Menntastofnunum er falin aukin ábyrgð á að þróa námsframboð á mörkum skólastiga 

til að auka sveigjanleika og möguleika nemenda við flutning milli skólastiga. Þannig geta 

fjölbreyttir námsáfangar á fjórða hæfniþrepi skarast við nám á háskólastigi. Nám á fjórða 

hæfniþrepi má meta til eininga (ECTS) á háskólastigi, sbr. lög nr. 63/2006 (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla, 2015). 

Í Aðalnámskrá framhaldsskóla (2015) er einnig talað um að samstarf framhaldsskóla 

og atvinnulífs sé forsenda þess að skólakerfið geti brugðist við þörfum atvinnulífsins og 

jafnframt boðið upp á fjölbreytt nám sem nýtist nemendum í störfum að námi loknu. 

Skólakerfið stendur á tímamótum eins og atvinnulífið og þarf að sjá til þess að skólar 

þróist í þá þátt að gæði menntunar haldi áfram að aukast og að þeir dragist ekki aftur úr í 

rannsóknum, tækni og nýsköpun. Eitt af lykilatriðunum í skólaþróun að mati Michaels 

Fullan, sem er þekktur fyrirlesari, rithöfundur og sérfræðingur á sviði menntaumbóta, er að 

skólinn í heild líti á sig sem námssamfélag (e. learning community). Kjarni þess er 

samanlögð hæfni starfsfólks skólans til að bæta árangur nemenda. Kennarar læra hver af 

öðrum og hver með öðrum í formlegu og óformlegu samstarfi. Fullan leggur áherslu á að ef 

skólinn á að þróast sem lifandi námssamfélag þarf ekki aðeins að breyta skólamenningunni 

heldur ganga skrefi lengra og breyta sjálfri kennslumenningunni (e. the culture of teaching). 

Hann telur æskilegt að kennarar og stjórnendur starfi saman að því að ná sameiginlegu 

markmiði, þ.e. að bæta nám nemenda (Fullan, 2015). Það verður að hans mati best gert með 

samskiptum. Hann leggur mikla áherslu á þátt stjórnenda í þessari þróun. Fagmennska í 

stjórnun menntastofnana hefur mikið að segja um hvernig tekst til við að greina, styðja við 

og koma til móts við þarfir kennara og nemenda út frá kynslóðabreytingum nemenda og 

tækni (De jong, 2019). Þó að erfitt gæti verið fyrir kennara að fylgjast með 
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kynslóðabreytingum nemenda, verða kennarar og stjórnendur menntastofnana eins og aðrir 

í atvinnulífinu að íhuga stöðu sína út frá breyttum tækniáskorunum og bæta stöðugt 

starfshætti sína (De Jong, 2019).  

Ígrundun og sjálfsskoðun þarf að vera daglegt brauð innan skólanna og koma þarf upp 

markvissri símenntun fyrir stjórnendur og kennara (Fullan, 2015). Þótt mikilvægt sé að skapa 

samvinnumenningu innan hvers skóla er það ekki nóg því að skólar verða einnig að gæta 

þess að einangrast ekki hver frá öðrum. Kennarar þurfa stöðugt að fylgjast með og læra af 

því sem vel er gert í öðrum skólum og bera sig á hverjum tíma saman við þær hugmyndir 

sem taldar eru bestar um starfshætti í skólastarfi. Siðferðilegur tilgangur (e. moral purpose) 

þróunar verður að vera öllum ljós og raunar sameign allra (Ingvar Sigurgeirsson, Anna 

Kristín Sigurðardóttir, Börkur Hansen, Guðbjörg Aðalbergsdóttir, Hafdís Ingvarsdóttir Lilja 

M. Jónsdóttir, Ólafur H. Jóhannsson, Rósa Eggertsdóttir og Rúnar Sigurþórsson. 2005). 

 Ég er frekar bjartsýn fyrir hönd þeirra sem vilja kenna fatahönnun og þeirra sem 

vilja vinna sem skapandi hönnuðir því að loksins sé ég að fatahönnunarskólar erlendis eru 

byrjaðir að taka sjálfbærniáskorunum í atvinnulífinu og áskorunum út frá umhverfismálum 

föstum tökum með mismörgum og viðamiklum breytingum í námskrám sínum. Þetta þýðir 

að það er ekki bara spurning um hvort heldur hvenær allir fatahönnunarskólar breyta sínu 

námi.  

 

6.4 Draumaáfanginn 

Draumaáfangi fyrir framhaldsskóla væri 8–10 eininga áfangi þar sem nemendur ná að 

kynnast aðferðafræði CLO-þrívíddarforritsins WYSIWYG („What you see is what you get 

“) og öllum þeim undirstöðuatriðum sem er að finna í forritinu. Þessi atriði geta nemendur 

síðar samþætt vinnu sinni í öðrum greinum námsins. Samhliða myndu nemendur læra af 

fyrirlestrum hvernig forritið og tækni styður við sjálfbærni á öllum stigum í fataiðnaðinum. 

Námskeiðið má bjóða bæði sem 3. þreps og 4. þreps námskeið á listnám-s og 

hönnunarbraut- textíllína (15-57-3-7-) eða Fata- og textílbraut (15-121-3-7) samkvæmt 

námskrárgrunni mennta- og menningarmálaráðuneytið. Út af praktískri nálgun á 

framhaldsskólastigi gæti verið betra að bjóða námskeiðið sem 4. þreps hæfninámskeiðið, t.d. 

ef erfitt er að koma því að sem 3. þreps námskeiði vegna styttingar á námi í framhaldsskólum. 

Nemendur gætu hugsamlega fengið það metið inn í áframhaldandi hönnunnám erlendis þar 

sem CLO3d-forritið er orðið þáttur í námsefni í mörgum fatahönnunarskólum, meðal annars 

í Danmörku, Hollandi, Þýskalandi, Finnlandi, Spáni, Kanada og Bandaríkjunum. Einnig 
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væri hægt að bjóða það sem þriðja þreps námskeið snemma á brautinni – sem ég myndi mæla 

með – og myndu nemendur þá geta notað CLO-þrívíddarforritið í flestum verkefnum í sníða- 

og textíláföngum sem brautin býður upp á. Ég hef ekki miklar áhyggjur af forþekkingu 

nemenda því að forritið er á ensku. Þetta er frekar einföld enska nema fagorð, sem lærast 

auðveldlega, þannig að í rauninni má treysta nemendum strax í upphafi náms til að læra á 

forritið ef áhugi og vinnusemi nemenda væru fyrir hendi.  

Að öllu jöfnu tel ég að það að bjóða námskeiðið sem 3. hæfniþreps áfanga henti vel. 

Þá eru nemendur með grunn sem hefð er fyrir í brautunum og tel ég að brautarstjórar og aðrir 

kennarar mundu sennilega í byrjun telja nýjung eins og þessa best falla undir valfag eða eftir 

að nemendur eru komnir vel að stað á brautunum og hafi náð þroska til að velja áfanga sem 

henti þeim. Einnig hentar slíkt námskeið nemendum sem eru farnir að velta fyrir sér 

háskólanámi. Fyrir fatahönnun á háskólastigi tel ég að best sé að hefja kennslu á forritið í 

byrjun fyrsta árs í stuttu samþjöppuðu 4-6 eininga námskeiði og byrja strax að samþætta 

forritið inn í öll verkefni nemenda sem snúa að því sem hefur hingað til talist verkleg kennsla. 

Stafræn hönnun hefur rutt sér til rúms á mörgum sviðum seinustu ár svo sem í 

grafískri hönnum og í margs konar stafrænni list. Fatahönnun er tiltölulega ný af nálinni í 

þrívíddarhönnun og eru möguleikarnir að opnast fyrir nýjar leiðir hjá tísku-/fatahönnuðum 

að vinna eftir. Vegna umhverfissjónarmiða og atvinnutækifæra er þetta mjög spennandi 

möguleiki fyrir hönnuði og stafræna listamenn. Hægt er að klára allt sem þarf í tísku-

/fatahönnun innan sama forrits, þ.e.a.s. hönnunina, sniðagerðina, grafík á efnin, graderingu 

og tækniskrár, sem og gerð kynningarsefnis og myndatöku fyrir vefverslanir þannig að 

hönnuðurinn getur haldið utan um alla þætti sjálfur ef hann vill. 

Viðhorf margra er að líta á hönnun í þrívíddarforritum, meira sem tölvuleik en þess 

verður ekki langt að bíða að hönnuðir og hönnunarkennarar átta sig á hvað er að gerast í 

tækni og á nauðsyn þess að fylgjast vel með, hvað þarf og hvernig er best að innleiða tækni 

í námskrá til að styrkja atvinnumöguleika fatahönnuða (Fasihonunited, 2020, Mars). 

  Sá nýi möguleiki í dag að geta prufað sig áfram í hönnunarhermum og 

sýndarveruleika með hönnun sína þangað til réttri útkomu er náð er verulega áríðandi fyrir 

allt samfélagið þar sem allt bruðl í tilraunaskyni á sameiginlegu hráefni jarðarbúa getur ekki 

lengur talist ásættanlegt. 

Lærdómsferlið í þrívíddarsýndarhermum er svo sannarlega í anda menntakenninga 

Johns Dewey en sýn hans var sú að frumkvæði og athafnir manneskjunnar séu forsenda 

menntunar fremur en að manneskjan taki á móti þekkingu sem er miðlað til hennar. Í 

þrívíddarhönnunarvinnu geta nemendur prófað sig áfram í tilraunakenndri sköpum, þar sem 



 

 90 

útkoman af ákvörðun nemanda sést strax og hægt er að meta hvernig hún virkar miðað við 

gefnar forsendur. Í slíkum vinnubrögðum er manneskjan í eðli sínu virk (aktíf) en ekki óvirk 

(passíf) og það að læra er virkt ferli prófana og tilrauna (Ólafur Páll Jónsson, 2011). Einnig 

styður nútímaleg tæknihönnunarvinna við á allan hátt við getu nemenda til aðgerða í 

sjálfbærni þar sem öll rannsókn á sköpun nemenda getur átt sér stað innan sýndarveruleikans 

án þess að þeir þurfi að nota efni og annað sem venjulega er notað í prufugerðum í skólum 

(Kent og Ifeagwu, 2019). 

Annað sem skiptir verulegu máli í kennsluskrám er að við innleiðingu tækni í kennslu 

sniðagerðar og hönnun með nýjum vinnubrögðum ættu nemendur að verða mun hæfari og 

fljótari í allri hefðbundnari vinnu í sniðagerð og við uppbyggingu á línum og ættu því að 

hafa náð strax við lok fyrsta árs allri tæknifærni (Hendriksz, 2020;). Gangi það eftir þá gefst 

meiri tími fyrir nemendur að einbeita sé að þróun í spennandi nýsköpun með nútímaleg 

verkfæri sem nýtast í öllum þeirra verkefnum, með áherslu á persónulegan stíl og færni 

nemenda, Ef endanlegt markmið skóla er að miða að því að þjálfa hjá nemendum þá færni, 

hugarfar og drifkraft sem þarf til að búa til skapandi ábyrga atvinnugrein með góðum árangri 

og tryggja að nemendur reyni að skapa framúrstefnulegan ábyrgan tískuiðnað þá verður að 

setja skapandi tækni, sjálfbærni og nýsköpun, ásamt samvinnu milli nemenda og samvinnu 

við atvinnulífið inn í námskrár ( Hendriksz, 2020; Kent og Ifeagwu, 2019). 

 Tísku og fatahönnunarskólar erlendis eru byrjaðir að yfirfara námskrár sínar með það 

í huga að gera námið sjálfbærara og nútímalegra með því að samþætta fagurfræði, sköpun 

og tækni. Amsterdam Fashion Institute hefur ákveðið að gangast undir umtalsverða 

endurskipulagningu sem endurspeglar sjónarmið og óskir næstu kynslóðar tískuleiðtoga. 

AMFI í Holllandi kom fram með nýja námskrá árið 2019 sem á að taka gildi árið 2020. Þar 

er talað um að skólinn vilji halda áfram að móta atvinnugreinina með jákvæðum hætti. Með 

endurskipulagningu menntamála, sem hefur áhrif bæði á bachelor-nám og meistaranám, 

miðar AMFI að því að búa til nýjar brautir fyrir framtíðarstéttir í tískugreinunum (AMFI, 

e.d.). 

. Það þýðir að skólinn miðar að því að þjálfa með nemendum sínum þá færni að vera ábyrgir 

breytingaraðilar í tískuiðnaðinum. Með innleiðingu nýrrar námskrár vonast AMFI til að 

styrkja stöðu sína sem ein besta tískumenntastofnunin í heimi ( Hendriksz, 2020). Námskráin 

gerir ráð fyrir að við lok fyrsta árs eigi nemendur að hafa þá þekkingu og færni sem þarf til 

að sitja öll þau námskeið sem eftir eru til að ná gráðu við AMFI. Með því að leggja meiri 

áherslu á hvernig nemendur sjá heiminn og sjálfan sig í honum vonast stofnunin til að 
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innleiða persónulegan vöxt nemenda innan persónulegs og listræns ramma og þjálfa þá færni 

sem þarf til að takast á við síbreytilegan iðnað (Hendriksz, 2020). 

 

6.4.1 Möguleikar CLO í fatahönnunarnámi 

Ég hef líka skoðað hvernig best sé að kenna á þrívíddarforritið CLO3d. Kennsluaðferðir hafa 

verið mjög ólíkar hjá þessum tveimur einkakennurum sem ég hef tekið námskeiðin hjá. 

Námskeiðin, sem ég sótti í Þýskalandi hjá CLO, voru meira eins og kennslustund þar sem 

möguleikarnir voru kynntir og allir æfðu sig á sömu verkefnum sem búið var að útbúa. 

Hraðinn var mikill og farið yfir mikið efni. Á móti voru tímarnir með einkakennurunum 

meira eins og að fá hjálp í þeim verkefnum sem nemandinn er staddur í hverju sinni. 

Einkatímararnir stóðu í einn klukkutíma í einu og tók ég þá upp til að geta skoðað seinna 

sem kom sér mjög vel. Þetta blandaðist mjög vel saman, það er að segja að fá fyrst leiðsögn 

um möguleika forritsins og vinna stutt verkefni til að æfa og skilja skipanir, og síðan fá 

kennara til að aðstoða mig í mínum verkefnum. Margir kennarar hafa verið með 

einkakennslu í gegnum netið en einnig staðið fyrir námskeiði með nokkrum nemendum í 

einu. Námskeið í CLO eru einnig að verða sýnilegri í skólum. AMFI í Amsterdam er t.d. 

með 14 daga sumarnámskeið auglýst hjá sér sumarið 2020, fyrsta námskeiðið sem ég sé 

skóla bjóða upp á (AMFI, 2019). Það sem ég hef séð áður er meira eins og kynningar, 

fyrirlestrar eða málfundir um hvert stefnir. Námskeið AMFI er hugsað fyrir nemendur í 

fatahönnun og hönnuði á atvinnumarkaðinum sem vilja bæta við sig menntun. Námskeið er 

þriggja ECTS-eininga sem mér finnst frekar lítið.  

Með ClO var brotið blað í kostnaði og aðgengi að þrívíddarhönnunarforritum fyrir 

fatahönnuði og skóla. Á undanförum árum hefur verð á hugbúnaðinum orðið viðráðanlegt 

fyrir flesta. Sjálfstætt starfandi hönnuðir fá annað verð en stórfyrirtæki og boðið er upp á 

nemendaafslátt fyrir skóla. Hægt er að nota bæði PC- og Mac-tölvur en þegar fólk er komið 

það langt að það er farið að nota ljósmyndir og aðra framsetningu í ljósmyndastúdíói þá þarf 

að nota tölvu með mjög stóru og góðu grafísku skjákorti.  

Forritið auðveldar samskipti milli allra þeirra sem koma að framleiðslu á einni flík. 

Lengi vel voru samskipti hönnunarþróunar byggð á teikningum og vinnu með gínur. Slík 

vinnubrögð ná ekki þeim upplýsingum og hugmyndaflugi hönnunar þegar kemur að 

umfangi, fínstillingu og nákvæmni í því að sýna nákvæmlega það sem hönnuðir sjá fyrir sér. 

,Það var og er alltaf ófullnægjandi og þýðir yfirleitt margar ferðir fram og til baka með 

sýnishorn, þrátt fyrir að allir hafi reynt að hámarka skilning á milli aðila (Fiber2fashi, 2019). 
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Samskiptavandamál safnast fyrir í þróunarferlinu frá: efni> hönnun> sniðum> mátun> 

kynningu. Með þrívíddarhönnun lágmarkast misskilningur í samskiptum, þannig að 

hönnunarákvarðanir eru teknar ekki bara hraðar heldur nákvæmar. Þar sem þrívíddarforrit 

eru notuð, safnast saman nákvæm hönnunargögn sem hægt er að endurnýta til að gera nýja 

hönnun hraðar og viðhalda nákvæmni. Því meira sem þrívíddarforrit eru notuð mun 

hönnunartími minnka með miklum hraða án þess að skerða gæði. Margar  endurtekningar 

og afbrigði þarf að skoða með sem stystum tíma sem gefur rými fyrir fjölbreyttara úrval af 

hönnun og nákvæmari frágang. Þetta nýtist vonandi í frumlegri og vandaðri vinnubrögðum 

hönnuða og betri nýtingu sem þýðir minni sóun á öllum vígstöðum. Stærsti munurinn á 

teiknaðri mynd (2D) og þrívíddarmynd (3D) er að teiknuð mynd (2D) hefur engin gögn á 

bak við sig (nema að vera tilbúin) en þrívíddarmynd (3D) er ekki lengur aðeins mynd eða 

hlutur, heldur samanstendur þrívíddarmynd af flóknum gögnum. Þrívíddarflíkur 

samanstanda t.d. af mörgum sniðastykkjum (t.d. vasa, kraga), sértækum mælingum og lögun 

og formum, samsetningu og aðlögum efstu og neðstu laga í flíkinni, mismunandi 

efnisgerðum, grafík, litum o.s.frv. Þetta gerir hönnuðum og fatafyrirtækjum kleift að hafa 

umsjón með þýðingarmiklum gögnum og nota þær til fulls fyrir dýpri innsýn. 

6.4.2 Þróun með CLO 

Forritið hefur verið þróaðist út frá Marvaluce design-forritinu sem var hugsað fyrir 

tölvuleikjaheiminn og hefur samfélag sem telur yfir 2 milljónir notenda af 

sýndarveruleikalistamönnum. Notendum hefur fjölgað hratt undanfarin misseri samkvæmt 

upplýsingum á heimasíðu fyrirtækisins sem er ábyrgt fyrir forritinu. Stefna fyrirtækisins 

hefur alltaf verið að sinna kröfum þeirra sem nota forritið og fara eftir þeim athugasemdum 

notenda um hverju þurfi að breyta og bæta.  

Þegar forritarar fyrirtækisins voru orðnir góðir í sýndarveruleika fyrir leikjaheiminn 

þá fóru þeir að þróa tæknina fyrir fataiðnaðinn. Forstjóri CLO Simon Kim segir að 

sýndartísku forritð CLO3d hafi verið þróuð í samráði við hönnuði og sniðagerðarfólk með 

það í huga að flíkur, sem gerðar eru í forritinu, líti út og séu eins nákvæmar og raunverulegar 

flíkur (Fiber2fashion, 2019). Samfélagið stækkar stöðugt og þakka þeir þróuninni notendum 

sem hvetja þá stanslaust til að ná betri, einfaldari og nákvæmari útkomu. Samhliða forritinu 

hafa þeir þróað skápinn sem er vinnusvæði hönnuðarins. 

Clo-set (http://www.clo-set.com) er skápurinn sem notendur geyma hönnun sína í og 

geta deilt verkum og flokkað verkefni sín í, t.d. eftir fyrirtækjum sem unnið er fyrir eða línum 

sem eru í uppbyggingu. Einnig gera hönnuðir tækniskjöl sín fyrir framleiðslu gegnum 
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skápinn sinn. Eina sem mér finnst vanta í skápinn er að sá möguleiki að ég geti gefið 

hönnuðum, saumakonum, ljósmyndurum eða sníða gerðar fólki, grafískum hönnuðum 

aðgang að mínum skáp (vinnusvæði); Þannig geti viðkomandi unnið í þeim verkefnum, sem 

ég legg fyrir viðkomandi, án þess að ég þurfi að deila skránum með honum en það skiptir 

miklu máli fyrir höfundarétt. Þetta myndi þá virka hreinlega eins og starfsmaður komi til 

vinnu í ákveðnu fyrirtæki (skáp) og geti ekki tekið vinnuna yfir í annað fyrirtæki. Öll viðvera 

innan fyrirtækisins myndi vera skráð sjálfkrafa sem skiptir máli við greiðslu fyrir ákveðin 

verkefni. Ég hef skrifað fyrirtækinu út af þessu og fékk þau svör að þetta væri í þróun hjá 

þeim. Mjög spennandi möguleiki fyrir notendur stafrænnar hönnunar er benefit by clo (http:// 

www.benefitbyclo.com). Þetta er vísir að vefverslun þar sem fötin eru orðin stafræn er hægt  

að máta þau á sýndarveruleikamódelium í stafrænum þrívíðum vefverslunum. Þetta styður 

við jákvæðan iðnað og dregur úr sóun neytenda með möguleikum á að máta flíkurnar í 

netverslunum áður en kaupin eiga sér stað. 

Í dag fer verslun á fatnaði að stórum hluta fram á netinu með tilheyrandi 

póstsendingum fram og til baka. CLO er komið nokkuð langt með frekar einfalda útfærslu 

af stafrænni mátun sem hefur marga kosti. Hægt er að setja þær fatastærðir, sem fyrirtæki 

bjóða upp á, inn á vefverslunina og geta viðskiptavinir sett inn sín helstu ummál á líkama til 

að máta fatastærðir fyrirtækja og einnig valið um fjórar líkamsgerðir með sínum málum: 1. 

Breiðar axlir, litlar mjaðmir 2. Breiðar mjaðmir og grannt mitti, 3. Jafn efri partur  4. Grannir 

fætur og stór kviður. Það er ekki enn hægt er að máta margar flíkur utan yfir hverja aðra 

nema að hönnuður sé búin að gera það útlit fyrir fram. Það er mikil vinna og viðskiptavinir 

geta ekki enn dregið sína fullkomnu stærð inn í kerfið. En miðað við hvað þróunin er hröð 

er þess ekki langt að bíða. Enn sem komið er er þetta einungis í boði fyrir stórfyrirtæki. Mynd 

(mynd 39.a,b,c,) sýna hefðbunda myndatöku fyrir vefverslun af  topp úr  línunni í forritinu 

og myndir (myndir 40–44) sýna  hvernig viðmótið er  í stafrænni þrívídddar vefverslun hjá 

ClO. 
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Mynd 39. a,b,c. Hefðbundin myndataka úr forritinu fyrir vefverslun. 

  
Mynd 40. Peysustærð útskýrð á líkama með hitamynd. 
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.  

Mynd 41. Málsetning í viðmóti fyrir viðskiptavini á módeli í fatastærð M. 

Mynd 42. Valmöguleikar út frá misjöfnum líkamsvexti. Ólíkar stærðir í boði. 

 
Mynd 43. Tvær af þeim fimm líkamsgerðum sem í boði eru fyrir sömu stærð. 

 

Möguleikarnir eru óteljandi. Þrívíddarhönnun og stafræn tækni styður við alla ferla í hönnun, 

framleiðslu og sölu á fatnaði og í rauninni líka við förgun á fatnaði að því leyti að allir ferlar 

eru rekjanlegir. Eins og talað er um í sjálfbærni þurfa öll kerfi að virka saman til að kerfi geti 

talist sjálfbær (Sterling, 2001) Það sem ég tel einn besta kostinn við að innleiða stafræn 

vinnubrögð inn í fatahönnunarnám er að ég tel að það myndist mun meiri tími fyrir kennara 
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til að aðstoða nemendur í spennandi nýsköpunarverkefnum þar sem tæknifærnin ætti að vera 

orðin mjög góð hjá nemendum strax í lok fyrsta árs.  
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7 Lokaorð 
Ég lagði upp með spurninguna: Hvernig get ég gert þróað vinnubrögð mín í tísku-

/fatahönnun í átt að frekari sjálfbærni? Einnig spurði ég hvort leiðin til þess væri í gegnum 

stafræna hönnun og handverk. Ég svara báðum þessum spurningum játandi. Þetta eru 

mögnuð forrit sem ég kem til með að nota í allri minni hönnunarvinnu hér eftir þar sem þau 

stuðla að því að tískuiðnaðurinn þróist í jákvæða átt til ábyrgs iðnaðar með sjálfbærni að 

leiðarljósi. Ég tel að samþætting þrívíddarhönnunarforrita við aðrar hefðbundnari aðferðir í 

handverkskennslu í fatahönnun, fatatækni og fatasaumi sé nútímalegur, sjálfbær og 

valdeflandi möguleiki fyrir nemendur 21. aldar. 

Þessi tækni gagnast litlum og stórum fyrirtækjum svo og skólum þar sem aðkoman 

að þeim er einföld og kostnaður sanngjarn. Ferli hönnunar frá hugmynd að framleiðsluvöru 

verður sjálfbært ferli út frá umhverfissjónarmiðum og styður við rekstur fyrirtækja. Lítil 

fyrirtæki, eins og eru hér á Íslandi í dag, þurfa virkilega að hugsa mjög margt upp á nýtt eins 

og skólar. Stafræn sniðagerð og þrívíddarprufugerð hefur nú lykilhlutverk í námskrá margra 

fatahönnunarskóla og fatatækniskóla út frá sjónarhorni sjálfbærni, þar sem engin þörf er á 

að gera raunverulegar prufur eftir prufur, og einnig út frá sjónahorni atvinnumöguleika 

nemenda. 

Starfskenning mín sem fatahönnuðar og sem kennara hefur eingöngu styrkst við 

vinnu þessa verkefnis enda tel ég mikilvægt að útskrifa nemendur með mikla tæknifærni og 

hæfileika til að hugsa nýstárlega og vera frumlegir í sköpun. Einnig þurfa þeir að búa yfir 

aðlögunarhæfni og seiglu. Þjálfa þarf nemendur í að vera með lausnamiðaða nálgun á öll sín 

verkefni og sýna sjálfstæði og framtakssemi í vinnubrögðum. Einnig þarf að gæta þess að 

skilningur sé til staðar á samhengi hlutanna í atvinnulífinu og umhverfinu, sem er 

nauðsynlegur til að vita hvað þarf að laga og aðlaga.  

Að mínu mati felast spennandi möguleikar í kennslu. Þar gefst tækifæri til að sameina 

fagurfræðina og tæknina í því augnamiði að þróa sköpunargáfu hönnuða og nemenda. Að 

kenna nemendum að vinna með tækni sem verkfæri er eitt af lykilatriðum fyrir þróun skóla 

og til að stuðla að því að umbreyta iðnaðinum í átt að sjálfbærni. Þrívíddar-sýndar-tískuforrit 

eru ekki lengur munaður heldur nauðsyn fyrir hugmyndaríka frumkvöðla sem vinna að 

sjálfbærum nýsköpunarverkefnum. Aðlaga þarf menntun að ábyrgum atvinnubrautum 

framtíðartísku með nýjum atvinnutækifærum. Útskrifa þarf einstaklinga sem hafa mikla 

tæknikunnáttu, sem nýta kunnáttu sína og hæfileika til að fara nýjar spennandi leiðir og sem 

sjá það sem tækifæri að hér á landi eru litlar hefðir og siðir í fatahönnun, og að hér eru ekki 

úreltar framleiðsluverksmiðjur sem halda aftur af einstaklingunum heldur er umhverfi 
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fataiðnaðar og fatahönnunar tiltölulega autt blað. Eftir að hafa starfað við fagið samfleytt öll 

þessi ár, og miðað við áætlaða þróun í heiminum hef ég komist að þeirri niðurstöðu að 

tæknivinnan þarf í dag að vera samofin hönnunarferlinu strax frá byrjun og hönnuðurinn þarf 

að geta unnið með sínar hugmyndir stafrænt. Það að koma stafrænni hönnun, stafrænni 

sniðagerð og þrívíðri prufugerð inn í námskrá ætti ekki að vera flókið, hvorki fyrir 

framhaldsskóla né Listaháskólann. Það er ekki lausn á vandamálum í greininni en það er góð 

byrjun.  

  Þrívíddarfatahönnun er frekar ný af nálinni og eru nýjar leiðir að verða til fyrir 

hönnuði að vinna eftir. Út frá umhverfissjónarmiður og atvinnutækifærum eru mjög 

spennandi möguleikar að opnast fyrir hönnuði og stafræna listamenn. Sá möguleika að klára 

allt sem þarf í hönnun innan forritsins er mikill kostur þannig að hönnuðurinn getur haldið 

utan um alla þætti sjálfur – sem hann þarf mjög oft, sérstaklega í litlum fyrirtækjum og hjá 

sjálfstætt starfandi hönnuðum eins og á Íslandi. Einnig vinnur forritið með flestum öðrum 

þrívíddarforritum sem eru á markaðinum og öllum CAD-kerfum sem einfaldar það að vinna 

með CLO. 

Það er ótrúleg upplifun að hafa heila verksmiðju og ljósmyndastúdíó í tölvunni og 

geta unnið hvar sem er og hvenær sem er. Mér líður alveg frábærlega með þetta ferli. Mér 

finnst ég vera frjáls og hafa ómælda möguleika í sköpun með nýjum vinnuaðferðum sem 

styðja við jákvæða þróun í tískuiðnaðinum og ég er ekki lengur með samvikubit yfir því sem 

ég vinn við. Mér finnst frábært að sjá hvað allir helstu hönnunarskólar heimsins eru farnir 

að samþætta stafræna hönnun inn í kennslu sína. Satt að segja fannst mér ég vera talsvert ein 

á tímabili þegar engar breytingar voru sjáanlegar hjá skólum. Ég er þakklát fyrir að 

listkennsludeildin hvetur nemendur til að taka miða af því hvar  áhuginn liggur við 

verkefnaval sitt. Í námi mínu hefur staða fatahönnunar  og skólaþróun verið undirliggjandi í 

allri þeirri vinnu sem ég hef tekið mér á hendur. Mér finnst ég vera á skemmtilegum 

byrjunarpunti í hönnun þrátt fyrir að hafa starfað við fagið í fullu starfi í 33 ár, en sú langa 

reynsla, sem ég hef öðlast, nýtist fullkomlega bæði í náminu og áframhaldandi starfi og býst 

ég við mörgum spennandi og skapandi árum fram undan. Ég hlakka til að taka þátt í skapandi 

skólaþróun og starfa sem kennari áhugasamra nemenda þar sem skapandi 

nýsköpunarmöguleikar í hönnunarverkefnum blasa við, ásamt því að starfa sem hönnuður  í 

tækifærum  atvinnulífsins. 
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