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Útdráttur 

Umræðan um andlega heilsu í fatahönnunarheiminum hefur aukist á síðustu árum. 

Fatahönnuðir eru margir hverjir undir miklu álagi og kvíði og þunglyndi getur fylgt í 

kjölfarið. Innan fatahönnunarheimsins eru þekkt dæmi um fræga fatahönnuði sem 

hafa brotnað undan álagi með skelfilegum afleiðingum. En er álagið aðeins að 

finna á starfsvettvangi fatahönnuða eða er það einnig að finna í námsumhverfi 

fatahönnunarnema? Í þessari ritgerð verður andleg heilsa fatahönnunarnema 

skoðuð með sérstakri áherslu á Listaháskóla Íslands en einnig verða dæmi tekin 

úr skólum erlendis. Við upplýsingaöflun á viðfangsefninu var stuðst við heimildir af 

netinu auk þess sem tekin voru viðtöl við Evu Maríu Árnadóttur, fyrrum nemanda í 

fatahönnun og fagstjóra við Listaháskóla Íslands sem starfar nú sem sviðsforseti 

arkitektúrs, hönnunar og myndlistar við Listaháskóla Íslands, Björgu Jónu 

Birgisdóttur, námsstjóra og námsráðgjafa Listaháskóla Íslands og Helgu Láru 

Halldórsdóttur, gestakennara og fyrrum nemanda í fatahönnun við Listaháskóla 

Íslands. Einnig var lögð stutt könnun fyrir annars og þriðja árs nema í fatahönnun 

við Listaháskóla Íslands sem og nýútskrifaða fatahönnuði frá Listaháskóla Íslands. 

Í ljós kom að álagið getur byrjað í námsumhverfinu og ýmsir þættir, eins og of stutt 

námskeið, geta haft slæm áhrif á námsframvindu nemenda.  
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Inngangur  

Andleg heilsa hefur lengi verið ofarlega í huga mínum. Sem nemandi í fatahönnun 

við Listaháskóla Íslands finn ég oft fyrir miklu álagi og sé samnemendur mína vera að 

ganga í gegnum það sama. Áhugi minn á efni ritgerðarinnar kviknaði eina 

andvökunóttina þegar mikið var að gera í skólanum og nóttin þurfti að nýtast undir 

lærdóm. Ég velti því fyrir mér hvort þetta álag væri eitthvað sem ég ein væri að 

upplifa, hvort það væri allur bekkurinn minn eða jafnvel hvort að nemendur á öðrum 

námsstigum í fatahönnun væru einnig að upplifa álag. Þá fór ég einnig að velta því 

fyrir mér hvort útskrifaðir nemendur úr fatahönnun við Listaháskóla Íslands hefðu 

upplifað álag og hvort þetta væri eitthvað sem væri almennt búið að ræða meðal 

starfsmanna. Í fatahönnunarnáminu er mikið um að vera og oft svo mikið að það er 

erfitt að koma hlutunum í verk.  

Í þessari ritgerð verður andleg heilsa nemenda í fatahönnun skoðuð með 

sérstaka áherslu á Listaháskóla Íslands en dæmi verða jafnframt tekin úr öðrum 

skólum. Listaháskóli Íslands er eini skólinn á Íslandi sem kennir fatahönnun á 

háskólastigi og þess vegna er hann eingöngu til skoðunar af íslenskum háskólum og 

þetta er því ekki samanburðarrannsókn. Listaháskólinn tekur inn árlega um 10-12 

nemendur í fatahönnun en það eru margir sem sækja um. Það er því mikil 

viðurkenning að fá inngöngu í skólann en um leið getur maður orðið stressaður að 

þurfa að standa undir væntingum, verandi einn af þeim útvöldu. Auk þess eru 

skólagjöldin há svo þú vilt stranda þig og klára námið.  

Fatahönnunarnemar fara margir hverjir inn í námsumhverfið fullir 

eftirvæntingar og tilhlökkunar. Tilhugsunin um framtíð í tískuheiminum getur verið 

heillandi og spennandi þar til blákaldur raunveruleikinn blasir við. Könnun sem gerð 

var af Ulster University á Norður Írlandi gaf til kynna að þeir sem starfa í listgreinum 

eru þrisvar sinnum líklegri til að þróa með sér andleg veikindi en fólk innan annarra 

starfsgreina. The US Centers for Disease Control and Prevention gaf það út að konur 

sem vinna meðal annars í listgreinum eru líklegri til að fremja sjálfmorð en konur í 

öðrum störfum.1 Í rannsókn sem The US Centers for Disease Control and Prevention 

 
1 Victoria Higgs, „The glass of fashion,“ The Lancet Psychiatry 6, nr. 12 (2019): 989, doi: 
 https://doi.org/10.1016/S2215-0366(19)30449-3. 
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framkvæmdi var sjálfsmorðstíðni innan mismunandi starfa borin saman. Þar var 

fatahönnunariðnaðurinn í sjöunda sæti sem sýnir okkur hve andlegu vandamálin í 

iðnaðinum eru mikil enda oft að mörgu að huga sem getur búið til óbærilegt álag.2 

Fatahönnuðir geta verið að sjá um mörg störf innan fyrirtækis síns á sama 

tíma og þeir eru hanna. Þeir geta verið að sinna stöðu fjármálastjóra, sinna 

mannauðsmálum, viðburðarstjórnun og sjá um efniskaup og jafnvel saumaskap. Þeir 

sem eru að sinna svona mörgum störfum eru líklega oft ungt fólk sem hefur 

fjárhagslegar skuldbindingar, er með lán sem þarf að greiða af, þarf að borga laun og 

fleira. Það þarf að vinna hratt því árlega eru gefnar út nokkrar fatalínur en það er þó 

misjafnt hvað fatahönnuðir gefa út margar fatalínur árlega. Spring ready-to-wear, 

Spring menswear, Spring couture, Pre-Fall, Pre-Fall menswear, Fall ready-to-wear, 

Fall menswear, Fall couture,  Resort og Resort menswear eru helstu fatalínurnar sem 

eru hannaðar og gefnar út árlega.3 

Fatahönnunarheimurinn einkennist af miklum hraða og fatahönnuðir eru 

margir hverjir undir sífelldri pressu. Það er mikil áhersla á útlit og að allt þurfi að vera 

fullkomið. Taugasérfræðingurinn Nancy C. Andersen skrifar í bók sinni The Creating 

Brain að skapandi fólk er berskjaldaðra fyrir andlegum kvillum. Skapandi fólk sér 

heiminn í vafasömu og flóknu ljósi á meðan aðrir eru líklegri til að gera það sem þeim 

er sagt og eru með einfalt sjónarhorn á hlutunum. Rétt eins og Andersen sýnir fram á 

er eflaust eitthvað í skapgerð skapandi einstaklinga sem gerir þá berskjaldaðri fyrir 

einhverskonar röskun á jafnvægi og þar af leiðandi andlegum vandamálum, en 

vandamálið er ekki einungis þar. Hraðinn og þær miklu kröfur sem eru innan 

fatahönnunar gætu verið hluti af ástæðum þess að meirihluti fólks innan fagsins þróar 

með sér andleg veikindi.4 En á þetta álag sér stað eingöngu meðal starfandi hönnuða 

eða er grunnur að brengluðu starfsumhverfi lagður strax í námi fatahönnunarnema? 

Fljótt í rannsókn minni kom í ljós, eins og ég hafði upplifað á eigin skinni, að 

víða er pottur brotinn og ákvað ég því að spyrja í framhaldi, hvað er hægt að gera í 

málunum? Getur skólinn eitthvað gert til að styðja við nemendur? Því þetta er 

 
2„Fashion X Mental Health.“ ICAAD, 27. júlí, ár vantar, https://www.icaad.com/blog/fashion-x-mental-
 health. 
3 „Fashion shows,“ Vouge, 2020, https://www.vogue.com/fashion-shows. 
4 „Designed By Depression: When the Runway Lights Go Dark,“ The Recovery Village, engin 
 dagsetning, http://www.therecoveryvillage.com/mental-health/depression/related/designed-by-
 depression/#gref. 

https://www.icaad.com/blog/fashion-x-mental-
https://www.icaad.com/blog/fashion-x-mental-
http://www.therecoveryvillage.com/mental-health/depression/related/designed-by-%09depression/#gref
http://www.therecoveryvillage.com/mental-health/depression/related/designed-by-%09depression/#gref
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eitthvað sem veldur mér áhyggjum sem nemandi í fatahönnun. Það eru þekkt mál 

innan fatahönnunarheimsins um fólk sem hefur þróað með sér heilsukvilla eins og 

þunglyndi og kvíða. Nú er ég á síðasta ári í þessu námi við Listaháskóla Íslands og 

finn verulega fyrir álaginu. Ég er að skrifa þessa ritgerð á tímum COVID-19 sem hefur 

vissulega áhrif á námið en ég var byrjuð að finna fyrir miklu álagi fyrir tíma COVID-19.  

Ég veit að þetta er ekki einungis bundið við minn skóla af því að listgreinar hafa lengi 

verið tengdar við andleg veikindi og þar er fatahönnun engin undantekning.5  

 Við upplýsingaöflun fyrir ritgerðina notaði ég aðallega erlendar heimildir en tók 

nokkur viðtöl til að draga annars vegar fram upplifun annarra nemenda og til að fá 

viðbrögð kennara, stjórnanda og námsráðgjafa í Listaháskólanum. Ég tók viðtal við 

Evu Maríu Árnadóttur fyrrum nemanda í fatahönnun og fagstjóra við Listaháskóla 

Íslands sem gegnir nú starfi sviðsforseta arkitektúrs, hönnunar og myndlistar við 

Listaháskóla Íslands, Helgu Láru Halldórsdóttur6 gestakennara og fyrrum nemanda 

Listaháskóla Íslands og Björgu Jónu Birgisdóttur námsstjóra sem gegnir einnig starfi  

námsráðgjafa við Listaháskóla Íslands. Einnig lagði ég könnun fyrir nemendur á öðru 

og þriðja ári í fatahönnun við Listaháskóla Íslands sem og nýútskrifaða fatahönnuði 

frá Listaháskóla Íslands. Í þessari ritgerð verður byrjað á því að ræða andleg málefni 

meðan fatahönnuða í víðu samhengi og síðan færist fókusinn á námsumhverfið með 

megin áherslu á Listaháskóla Íslands. Síðan verður skoðað hvernig Listaháskóli 

Íslands sem og nokkrir erlendir skólar bregðast við málunum. Að lokum verða 

niðurstöður teknar saman og leyfir höfundur sér í Lokaorðum að leggja fram 

hugmyndir að úrbætum í þremur skrefum um hvað sé hægt að gera að hans mati til 

að bæta ástandið. Þessar hugmyndir eru ekki til umræðu á öðrum stöðum í 

ritgerðinni þar sem þar er áherslan frekar á að varpa ljósi á vandann og setja hann í 

breiðara samhengi. 

 
5 Higgs, „The glass of fashion,“ 989. 
6 Undirtitill ritgerðarinnar, „…geðveikt kúl að þurfa bara geðveikt að harka af sér“ er tekinn úr viðtalinu 

 sem tekið var við Helgu Láru fyrir þessa ritgerð. 
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1. Andleg heilsa og fatahönnun  

Umræða um andlega heilsu innan fatahönnunar 

Andleg veikindi eiga sér stað þegar skerðing verður á vitsmuna-, tilfinninga- eða 

skynvirkni einstaklings. Andleg veikindi eru alvarleg og hafa verið tengd við líffræðileg 

frávik eins og ójafnvægi í heilanum.7 Mikið álag í vinnuumhverfinu getur haft mikil 

áhrif á andlega líðan einstaklinga. Þeir einstaklingar sem glíma við andleg veikindi 

geta verið sérstaklega viðkvæmir fyrir neikvæðu áhrifunum sem koma í kjölfar mikils 

álags. Álag í vinnu kemur fram þegar ekkert samræmi er á milli kröfunnar sem sett er 

upp í vinnunni eða vinnuumhverfinu og getu og þarfar starfsmanns. Vinnuálag til 

lengri tíma hefur verið tengt við ýmsa heilsukvilla og þar má nefna kulnun, þunglyndi, 

kvíða og sjálfsvíg.8 Einkenni andlegra veikinda geta til dæmis verið að hafa litla eða 

enga orku, óútskýrðir verkir, verulega miklar skapsveiflur, vonleysi, lystarleysi og 

sjálfsvígshugsanir.9 

 Eins og áður kom fram geta fatahönnuðir verið berskjaldaðir fyrir andlegum 

veikindum vegna kröfunnar og pressunnar sem fylgir starfinu. Þó svo að pressa getur 

verið ágætis hvatning getur of mikil pressa haft slæm áhrif á einstakling bæði andlega 

og líkamlega og gefur ekki mikið svigrúm til listrænnar sköpunar. Þegar einstaklingur 

er undir mikilli pressu geta líkamleg einkenni eins og höfuðverkur, meltingartruflanir 

og svefnleysi gert vart við sig.10 Í heimi þar sem metnaður og sjálfsöryggi kemur þér 

áfram getur verið lítið svigrúm til að huga að andlegu heilsunni. Þetta er 

„normaliserað“ í fatahönnunarheiminum því að tilgangur fatahönnunar er að skapa og 

,um leið og þú hættir að skapa þá gleymist þú. Eins og sagt er „one day you‘re in and 

the next you‘re out.“11  

Victoria Tischler er sálfræðingur og prófessor við University of West London. 

Hún segir að pressan á fatahönnuðum að vera frumlegir auk langra vinnudaga geti 

verið partur af því að þeir þrói með sér andleg veikindi. Það er stöðugur þrýstingur á 

 
7 „Preventing suicide – A resource at work,“ World Health Organization, 2006, 2, 

 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43502/9241594381_eng.pdf?sequence=1&isA
 llowed=y. 
8 „Preventing suicide – A resource at work,“ 4. 
9 „What Is Mental Health,“ U.S. Department of Health & Human Services, 28. maí 2020, 
 https://www.mentalhealth.gov/basics/what-is-mental-health. 
10 „Fashion and mental health – apperances van be deceptive,“ Jodi Muter-Hamilton, 27. janúar 2019, 
 https://www.blackneondigital.com/home/2019/1/27/fashion-and-mental-health-appearances-
 can-be-deceptive. 
11 „Designed By Depression: When the Runway Lights Go Dark.“  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43502/9241594381_eng.pdf?sequence=1&isA
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43502/9241594381_eng.pdf?sequence=1&isA
https://www.blackneondigital.com/home/2019/1/27/fashion-and-mental-health-appearances-
https://www.blackneondigital.com/home/2019/1/27/fashion-and-mental-health-appearances-
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fatahönnuði að finna upp á einhverju nýju og spennandi og fólk nær ekki að hvílast 

nóg.12 Tischler segir að notkun áfengis og fíkniefna sé talin eðlilegri í 

fatahönnunariðnaðinum heldur en í öðrum iðnaði og það gæti verið að andleg 

veikindi séu falin á bakvið áfengisfíkn og fíkniefnanotkun.13 Þar að auki segir Tischler 

að álagið á fatahönnuðum sé allt of mikið og að það sé of mikið álag að hanna allt að 

sex fatalínur árlega í heimi þar sem samkeppni er mikil.14 Þetta þarf þó ekki að vera 

svona en fatahönnuðum fjölgar sem velja að vinna ekki eftir dagatali tískuvikunnar. 

Nýir fatahönnuðir gætu þó þurft að byrja á því að spila eftir leikreglum tískuvikunnar 

og taka þátt í eins mörgum sýningum og þeim gefst færi á til að koma sér á framfæri. 

Það þarf því hver og einn að ákveða hvar hans forgangsröðun liggur. Á að spila eftir 

settum leikreglum þó það geti valdið heilsutjóni eða er betra að taka áhættuna á að 

fatahönnunar fyrirtækið taki höggið ef hlutirnir ganga ekki upp. Það má því spyrja sig 

að því hvort sé mikilvægara, andleg heilsa eða velgengni og frami. 

 Í viðtali við tískutímaritið Grazia ræddu fatahönnuðurnir Henry Holland og Clio 

Peppiatt um daglegt stress og af hverju það hefur áhrif. Þeir sögðu að þó svo að 

tískuvikur og tískusýningar séu góðar til að koma sér á framfæri og sýna verk sín eru 

þær líka slæmar á þann hátt að öll pressan í kringum þær getur verið óbærileg.15 Það 

er að mörgu sem þarf að huga fyrir tískusýningar. Það þarf að vera búið að gera allt 

fyrir ákveðinn tíma og sá tími þarf að standast. Það þarf til dæmis að finna sal, ráða 

módel, förðunarfræðinga og hárgreiðslufólk, ákveða hár og förðun, finna tónlist, plana 

lýsingu, bjóða gestum og fjármagna línuna. Ofan á það bætist allt stressið sem fylgir 

því að sauma heila fatalínu.16 Peppiatt nefnir líka að auk þess að sjá um allt 

hönnunarferlið sjá margir hönnuðir einnig að sjá um viðskiptahlið fyrirtækisins síns og 

þá tvöfaldast vinnan og stressið sem leggst á þá.17  

 
12 „Mental illness in fashion: opening up the conversation,“ Kelly Press, 12. júní 2018, 
 https://fashionunited.uk/news/fashion/mental-illness-in-fashion-opening-up-the-
 conversation/2018061230162. 
13 Kim Geunyoung, „Behind the glamour: How the mental illnesses of fashion designers are protrayed 
 through brand aesthetics, International Journal of Arts & Sciences; Cumberland 12, nr. 1 
 (2019): 69. https://search.proquest.com/docview/2352144105/fulltextPDF/F73CAA57749A4
 046PQ/ 1?accountid=135940. 
14 „Mental illness in fashion: opening up the conversation.“ 
15 Geunyoung, „Behind the glamour: How the mental illnesses of fashion designers are protrayed 

 through brand aesthetics, 69. 
16 Geunyoung, „Behind the glamour: How the mental illnesses of fashion designers are protrayed 

 through brand aesthetics, 69. 
17 Geunyoung, „Behind the glamour: How the mental illnesses of fashion designers are protrayed 
 through brand aesthetics, 69.  

https://fashionunited.uk/news/fashion/mental-illness-in-fashion-opening-up-the-%09conversation/2018061230162
https://fashionunited.uk/news/fashion/mental-illness-in-fashion-opening-up-the-%09conversation/2018061230162
https://search.proquest.com/docview/2352144105/fulltextPDF/F73CAA57749A4046PQ/1?accountid=135940
https://search.proquest.com/docview/2352144105/fulltextPDF/F73CAA57749A4046PQ/1?accountid=135940
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 Þeir sem eru að byrja í fatahönnunarheiminum og eru enn að koma sér á 

framfæri eru jafnvel einyrkjar og þurfa að sinna mikið af þessum verkefnum sjálfir. 

Það er dýrt að ráða til sín sérhæft starfsfólk og færa starfsnema til að sinna þessum 

verkefnum og þeir sem hafa efni á því eru þau fatahönnunarfyrirtæki sem eru orðin 

vel þekkt og eiga því nægan pening. Af öllum fatahönnuðum í heiminum eru fáir 

hlutfallslega sem ná langt og ganga þeir því mjög nærri sér í því að sinna mörgum 

verkefnum samhliða sjálfri hönnuninni. Þeir eru jafnvel að hugsa um fjárhagshliðina 

því það er dýrt að ráða inn sérhæfða starfsmenn.  

Andleg heilsa fatahönnuða og birting hennar í fjölmiðlum 

Þunglyndi, manía og mikill kvíði eru dæmi um andleg veikindi sem hafa hrjáð 

fatahönnuði sem upplifað hafa andleg veikindi í gegnum tíðina. Lee Alexander 

McQueen og Kate Spade eru dæmi um fatahönnuði sem hafa glímt við andleg 

veikindi í kjölfar vinnuálags. Veikindi þessara hönnuða enduðu með skelfilegum 

afleiðingum.18 Lee Alexander McQueen tók sitt eigið líf 11. febrúar 2010 eftir að hafa 

þjáðst af alvarlegu þunglyndi í kjölfar vinnuálags, móðurmissis19 og eftir sjálfsvíg 

vinkonu hans, Isabellu Blow, sem einnig starfaði í tískuheiminum. Til að kljást við 

kvíða notaði McQueen kókaín í stað þess að fara í sálfræðitíma sem læknar hans 

reyndu að fá hann til að mæta í.20 Sjálfsvíg McQueen var mikið áfall fyrir 

fatahönnunarheiminn.   

 Fatahönnuðurinn Kate Spade var þekkt fyrir litríka og glaðlynda hönnun sína. 

Hún einblíndi á það að draga fram hlýju og kvenleika hjá konum og mottóið hennar 

var gleði. Það sem fáir vissu var að hún þjáðist lengi af þunglyndi og kvíða.21 Það var 

því mikið áfall í fatahönnunarheiminum sem fylgdi fréttunum af andláti hennar, 

sérstaklega þegar það kom í ljós að hún hafi tekið sitt eigið líf, aðeins 55 ára að 

 
18 Geunyoung, „Behind the glamour: How the mental illnesses of fashion designers are protrayed 
 through brand aesthetics, 65.  
19 Geunyoung, „Behind the glamour: How the mental illnesses of fashion designers are protrayed 
 through brand aesthetics, 73.  
20 Geunyoung, „Behind the glamour: How the mental illnesses of fashion designers are protrayed 
 through brand aesthetics, 74.  
21 Geunyoung, „Behind the glamour: How the mental illnesses of fashion designers are protrayed 

 through brand aesthetics, 70. 
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aldri.22 Systir Spade sagði að Spade hefði í raun falið vanlíðanina á bakvið hönnun 

sína því það að opna sig um andleg vandamál getur haft neikvæð áhrif á ímyndina.23  

Þessi dæmi hér að ofan snúa að fatahönnuðum sem hafa náð langt en álag og 

andleg veikindi eru ekki alfarið bundin við krefjandi starfsumhverfi þar sem blikur eru 

á lofti strax í námi fatahönnuða. Árið 2018 gerðist sá skelfilegi atburður að 

fatahönnunarnemi við the Royal Academy of Fine Arts í Antwerp í Belgíu tók sitt eigið 

líf. Eftir það fór bylgja af stað. Fatahönnunarnemar við skólann stigu fram og sögðu 

frá kvíða, þunglyndi og lyfjanotkun sem kom í kjölfar kennsluhátta við skólann. 

Skólinn var gagnrýndur fyrir kennsluaðferðir sínar en skólinn er þekktur fyrir að ýta 

undir keppnisskap. Annaðhvort gengur þér vel eða ekki.24 Þessi kennsluaðferð rímar 

við raunveruleikann í fatahönnunarheiminum. Þar er mikill keppnisskapur og fólki 

vegnar ýmist vel eða illa. Mögulega er Antwerp að byggja kennslufræðina sína á 

þeim grundvelli en það gerir hana samt ekki rétta, eða öllu heldur ekki mannlega en 

margir nemendur hafa þróað með sér alvarlegt þunglyndi og lyfjafíkn vegna 

vinnuálagsins.25  

Fyrrum fatahönnunarnemi við skólann í Antwerp, Wilton Gorske, ræddi við 

Buisness of Fashion um skólann, en hann hætti námi eftir að hafa lokið fyrsta ári. 

Hann sagði að það hafi ekki verið fyrr en eftir hann hætti að hann sá hversu illa 

kennararnir komu fram við nemendurna. Hann lýsir náminu sem skapandi herbúðum 

þar sem þú þarft að halda haus allan tímann. „Kennararnir meina vel og vilja ýta á 

nemendurna að gera sitt besta en kúltúrinn í Antwerp var mjög erfiður andlega. Það 

er mikill munur á uppbyggilegri gagnrýni og að gera lítið úr manni“ sagði Gorske í 

viðtalinu.26 Annar nemi við Antwerp sagðist í viðtali við sama fjölmiðil hafa orðið 

háður fíkniefnum á fyrsta ári námsins bara til þess að ná að halda sé vakandi til að 

læra. Sumir gáfu sér ekki tíma til þess að borða. Svefnleysi er líka algengt vandamál 

því nemendur leyfðu sér bara eins til fjögurra klukkutíma svefn á nóttunni, svo mikið 

 
22 „Mental illness in fashion: opening up the conversation.“ 
23 Geunyoung, „Behind the glamour: How the mental illnesses of fashion designers are protrayed 

 through brand aesthetics, 65. 
24 Higgs, „The glass of fashion,“ 990. 
25 „Antwerp Academy Student Suicide Calls Teaching Methods into Question,“ Laura Sherman, 26. 
 apríl 2018, https://www.businessoffashion.com/articles/bof-exclusive/antwerp-academy-
 student-suicide-calls-teaching-methods-into-question.  
26 „Antwerp Academy Student Suicide Calls Teaching Methods into Question.“ 

https://www.businessoffashion.com/articles/bof-exclusive/antwerp-academy-%09student-suicide-calls-teaching-methods-into-question
https://www.businessoffashion.com/articles/bof-exclusive/antwerp-academy-%09student-suicide-calls-teaching-methods-into-question
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var álagið. „Ef þú sefur lengur en í fjóra klukkutíma muntu ekki ná að klára verkefnin“ 

segir einn nemandi.27 

2. Námsumhverfið 

Almennt um námsumhverfið 

Fatahönnunarnámið við Listaháskóla Íslands er eflaust ekki jafn andlega erfitt og það 

í Antwerp en það getur tekið á. Vinnudagarnir geta verið langir og strembnir og 

reglulega koma tímabil þar sem sumir hverjir eru í skólanum allan daginn, alla nóttina 

og mæta ósofnir í tíma næsta dag. Bara til að ná að klára það sem þurfti að klára fyrir 

daginn. Er það vegna þess að fatahönnunarnemar eru óskipulagðir og takast ekki á 

við verkefnin fyrr en á síðustu stundu með þeim afleiðingum að þeir þurfa að læra á 

nóttunni? Eða er álag í náminu slíkt að dagurinn er ekki nógu langur og þess vegna 

færist verkefnavinnan yfir á næturnar líka? Í raun getur svarið við báðum þessum 

spurningum verið já.  

 Álagið í fatahönnunarfaginu getur byrjað strax í námsumhverfinu. Dæmi er um 

að fatahönnunarnemar hafa greint frá því að kennarar ýti undir samviskubit nemenda 

ef þeir ná ekki að skapa, framleiða eða vinna allar stundir dagsins. Einnig er dæmi 

um að nemendur hafi stigið fram og tengt álagið við vaxandi tíðni andlegra kvilla.28 

Það er yfirleitt frekar mikil pressa á þeim sem læra fatahönnun. „Teiknaðu 100 

skissur fyrir morgundaginn“ og „vertu búin/nn að sauma nýjan jakka fyrir 

morgundaginn“ eru setningar sem höfundur þessarar ritgerðar hefur sjálfur heyrt í 

vinnurými fatahönnunarnema við Listaháskóla Íslands. Upplifunin er sú að 

fatahönnunarnemar eiga ekki að eiga sér líf utan skólans, enda eru sumir hverjir sem 

dvelja í skólanum í marga sólarhringa og lifa á orkudrykkjum, örvandi lyfjum og sofa í 

2-3 klukkustundir, en þó með bullandi samviskubit yfir því að sofa.  

 Tímaritið i-D skrifaði grein á vefsíðunni sinni þar sem fatahönnunarnemar í 

Ástralíu opna sig um hina raunverulegu pressu í náminu. Þar kemur fram að allir 

nemendur sitja undir pressu á einhverjum tímapunkti í námi sínu en í fatahönnun er 

pressan sérstök vegna þess að vinnuálagið er endalaust. Fatahönnunarneminn Jess 

Gregory segist reglulega sjá dæmi um mikla samkeppni í náminu. Sumir nemendur 

 
27 „Antwerp Academy Student Suicide Calls Teaching Methods into Question.“ 
28 „Designed By Depression: When the Runway Lights Go Dark.“  
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styðja hver við annan en aðrir eru í stöðugri samkeppni sem kallar fram stress, kvíða 

og þörfina fyrir að sanna sig og vera bestur í bekknum.29  

 Auk samkeppninnar tala fatahönnunarnemar líka um fjárhagskvíða. Þeir eru 

hvattir til þess að stunda námið heils hugar og sleppa því að vera í hlutastarfi með 

náminu, enda lítill tími til þessa að vinna með náminu. Það er þó ekki möguleiki fyrir 

alla vegna þess að fatahönnunarnám getur verið mjög dýrt. Margir hverjir þurfa að 

vinna til að hafa efni á náminu og kostnaðinum sem fylgir því. Það þarf að kaupa efni 

og það þýðir ekki að kaupa hvaða efni sem er.30 Í heimi þar sem stöðug samkeppni 

ríkir getur efnaval skipt miklu máli. Ingrid Verner, hönnuður og stundakennari, segir í 

grein i-D að „það eru vonbrigði þegar fólk er með rosalega góða hugmyndir en getur 

fjárhagslega ekki framkvæmt þær.“31 Í Listaháskóla Íslands eru skólagjöldin há. 

Skólagjöld árið 2020-2021 fyrir bakkalárnám eru kr. 288.167 fyrir önnina, sem gera 

kr. 576.334 fyrir námsárið.32 Þessi háu skólagjöld geta verið mikill streituvaldur fyrir 

nemendur. Ekki eru allir nemendur sem geta eða vilja taka námslán og þurfa því að 

vinna með skóla til að eiga fyrir skólagjöldunum og þeim efniskaupum sem fylgja því 

að læra fatahönnun.  

Rótgróinn vandi 

Helga Lára er gestakennari við Listaháskóla Íslands og fyrrum nemandi í fatahönnun 

við skólann. Þegar hún var að læra fatahönnun var mikið námsálag og kvartað var 

yfir því hve mismikið álag var á milli deilda. Hún segir að fatahönnun sé mjög flókið 

fag því þú þarft að vera fær á mörgum sviðum svo að vissu leyti er það flóknara en 

annað nám. Krafan um að þurfa að vinna hratt fannst henni erfiðust.33 „Gerðu þetta 

bara og vertu komin með þetta á morgun.“34 er dæmi um setningar sem Helga Lára 

nefndi. Henni finnst þetta ekki rétt nálgun því það ætti ekki að stýra nemendum og 

hve miklu þeir skila á hverjum degi fyrir sig. Hún er hlynntari því að kennarar hitti 

nemendur sína sjaldnar og leyfi þeim að fá meira andrými til að hugsa og finna út úr 

vandanum sjálf. Einnig segir hún að nemendur við Listaháskóla Íslands fái að hitta 

 
29 „Fashion students open up about the real pressures of study,“ Wendy Syfret, 25. maí 2017, https://i-

 d.vice.com/en_us/article/evx44e/fashion-students-open-up-about-the-real-pressures-of-study. 
30 „Fashion students open up about the real pressures of study.“ 
31 „Fashion students open up about the real pressures of study.“ 
32 „Skólagjöld,“ Listaháskóli Íslands, engin dagsetning, https://www.lhi.is/skolagjold. 
33 Helga Lára Halldórsdóttir, Viðtal höfundar við Helgu Láru Halldórsdóttur, fyrrum nemanda og 

 gestakennara við Listaháskóla Íslands, tekið 30. september 2020. 
34 Helga Lára Halldórsdóttir, 2020. 

https://i-/
https://i-/
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kennarana sína mikið oftar en annars staðar og að það sé örugglega hvergi annars 

staðar sem fatahönnunarnemar fá svona mikinn tíma með kennurum sínum eins og í 

Listaháskóla Íslands35, en Helga Lára útskrifaðist árið 2018 frá The Swedish School 

of Textiles í Svíþjóð og þekkir því nám á fleiri stöðum en á Íslandi.  

 Þegar Helga Lára er spurð um kvíða hjá nemendum í kjölfar náms þá kannast 

hún við það. „Ég veit alveg um nemendur sem hafa hætt út af því að þeir höndluðu 

ekki álagið eða bara svona hálfpartinn helst úr lestinni og þá í fatahönnun 

sérstaklega.“36 Hún segir að það hafi verið meira um það í Svíþjóð að nemendur tóku 

sér pásu og duttu út á lokametrunum. Pásan varð þó lengri en pása því þeir komu 

aldrei aftur og voru greindir með kulnun.37 Helga Lára segir að þetta snúist líka að 

mörgu leyti um að nemendur eru að læra að vinna og nálgast það hvernig það sé 

best að vinna svona verkefni og að það þurfi ekki alltaf að vinna alla nóttina til að 

skila besta verkefninu. Það þurfi líka að vera skipulagður og vinna markvisst að 

verkefnunum og það er eitthvað sem ætti að kenna nemendum strax á fyrsta ári til að 

hjálpa þeim í gegnum öll námsárin.38  

 Eins og kom fram hefur Helga Lára stundað nám bæði hér á Íslandi og í 

Svíþjóð. Spurð um hvort henni finnist námsálagið í Listaháskóla Íslands sambærilegt 

námi erlendis segir hún að áfangarnir hér heima séu rosalega stuttir. „Maður þurfti 

alltaf að vera í einhverju kapphlaupi við að klára eitthvað á viku eða tveimur vikum 

sem væri hægt að gera svo miklu betur á fjórum vikum. Og öðlast þá meiri skilning á 

efninu þó svo að það sé alltaf rosa mikil vinna.“39 Hún nefnir að andlegt og líkamlegt 

álag í fatahönnunardeildum er orðið viðurkennt vandamál á alheimsvísu og tekur þá 

sjálfsvígsmálin í Antwerp sem dæmi, að þetta sé orðið normið. Það hefur myndast 

einhver skrítin menning bæði í fatahönnunardeildum í skólum og á starfsvettvangi.40  

 „Ég held það sé meira af því að þetta er hefðin.“41 segir Helga Lára þegar hún 

er spurð út í það hvort álagið í skólanum sé svona mikið af því að það sé verið að 

undirbúa fatahönnunarnema undir þennan heim sem þeir eru að fara út í. Hún segir 

 
35 Helga Lára Halldórsdóttir, 2020. 
36 Helga Lára Halldórsdóttir, 2020. 
37 Helga Lára Halldórsdóttir, 2020. 
38 Helga Lára Halldórsdóttir, 2020. 
39 Helga Lára Halldórsdóttir, 2020. 
40 Helga Lára Halldórsdóttir, 2020. 
41 Helga Lára Halldórsdóttir, 2020. 
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að hefðin sé að fatahönnunarnám eigi að vera erfitt og að það sé „geðveikt kúl að 

þurfa bara geðveikt af harka að sér.“42 Þetta sé þó ekki bara vandamál hér á Íslandi 

heldur einnig erlendis og tók hún Svíþjóð sem dæmi. Þar er vandamál hvað 

skólahjúkrunarfræðingurinn gefur nemendum mikið af beta-blokkar lyfjum við stressi 

og á hverjum degi er að finna nemendur grátandi frammi á gangi.43 Beta-blokkar 

minnka samdráttarkraft hjartans og lækka því blóðþrýsting.44 Hluti af stressinu segir 

Helga Lára vera að í öllum verkefnum sem nemendur vinna eru þeir í raun að sýna 

öðrum hlut af sjálfum sér og jafnvel að kynna verkið fyrir fólki sem þeir eru að hitta í 

fyrsta skipti.45 Helga Lára segir að ef þú klúðrar einhverju í kynningunni eða kemur 

henni ekki nógu vel frá þér færðu harða gagnrýni á það beint fyrir framan þig. „Þetta 

er eitthvað sem nemendur þyrftu að öðlast meiri færni í, að kynna verkefnið sitt og fá 

þjálfun í því. Ég held að þar liggi líka pínu vandinn. Ég held að nemendur kunni ekki 

alveg að rökstyðja ferlið og vinnuna eða hvað sem það er.“46 segir Helga Lára. 

 Þegar Helga Lára er spurð hvar hún haldi að álagið á nemendum byrji segir 

hún að það séu gerðar óraunhæfar kröfur til færni nemenda. Nemendur koma inn í 

skólann með mismunandi þekkingu og með misjafna færni. Það ætti frekar að byggja 

ofan á þekkingu nemenda í stað þess að brjóta hana niður.47 Helgu Láru finnst að 

skólar eigi að vera sérhæfðir í ákveðnum efnum. „Eins og að einhver skóli fókuserar 

á sníðagerð á meðan annar fókuserar á hugmyndafræði og annar fókuseri á textíl og 

textílgerð. Það er eitthvað sem mér finnst vanta hér. Það er ekki hægt að gera þetta 

allt.“48 Þegar nemendur snerta grunnt á öllu útskrifast þeir ekki með nógu djúpa 

þekkingu á neinu sviði. Í sumum skólum erlendis þarf að kunna grunnatriði í 

fatahönnun fyrirfram, eins og til dæmis sníðagerð. Þá þarf að taka inntökupróf og af 

þeim sem þreyta það er lágt hlutfall sem kemst inn miðað við umsækjendur þannig 

að allir sem fara í BA nám eru búnir að fara í undirbúningsnám í eitt ár annars 

staðar.49 „Mér finnst það mjög sniðugt“50 segir Helga Lára og bætir við „að þessi þrjú 

 
42 Helga Lára Halldórsdóttir, 2020. 
43 Helga Lára Halldórsdóttir, 2020. 
44 „Beta blokkarar,“ Þór Benediktsson, 25. mars 2008, https://doktor.frettabladid.is/fyrirspurn/beta-

 blokkarar. 
45 Helga Lára Halldórsdóttir, 2020. 
46 Helga Lára Halldórsdóttir, 2020. 
47 Helga Lára Halldórsdóttir, 2020. 
48 Helga Lára Halldórsdóttir, 2020. 
49 Helga Lára Halldórsdóttir, 2020. 
50 Helga Lára Halldórsdóttir, 2020. 

https://doktor.frettabladid.is/fyrirspurn/beta-
https://doktor.frettabladid.is/fyrirspurn/beta-
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ár eru svo stuttur tími að það er eiginlega ekki hægt að eyða þeim í að kenna 

sníðagerð“.51 Hún segir að það væri sniðugt að vera með undirbúningsnám í 

Listaháskólanum sem væri eitt ár. Það er alveg eðlilegt í listaháskólum sem bjóða 

upp á margar brautir að nemendur fái að snerta aðeins á öllu. Þá ferðu í eitt ár í 

undirbúningsnám, velur þér síðan nám í kjölfarið og námið verður alls fjögur ár.52  

Nemendakönnun 

Við gerð þessarar ritgerðar var lögð könnun með megindlegri aðferð. Þýðið var 

núverandi og nýútskrifaðir fatahönnunarnemar í Listaháskóla Íslands og síðan var 

valið með hentugleikaúrtaki fatahönnunarnema á öðru og þriðja námsári og 

nýútskrifaða fatahönnuði frá Listaháskóla Íslands. Höfundur gerir sér grein fyrir því að 

niðurstöður þessarar könnunnar geta ekki endurspeglað skoðanir allra. Það er þó 

hægt að draga ályktun út frá könnuninni skoðanir nemenda síðustu þriggja ára. 

Höfundur valdi að gera stutta könnun með aðeins þremur spurningum til að 

auka líkurnar á því að fatahönnunarnemendur gæfu sér tíma til þess að svara 

könnuninni. Spurningarnar voru lokaðar og voru með fjóra til fimm svarmöguleika. 

Spurningarnar voru að einhverju leyti leiðandi því með spurningunum var að vissu 

leyti gert ráð fyrir ákveðinni hegðun. Spurningarnar sem urðu fyrir valinu voru valdar 

vegna þess að höfundur hefur upplifað þessa hegðun sjálf og einnig orðið vitni að 

henni hjá samnemendum sínum. Spurningarnar voru svo hljóðandi; 1. Hversu oft 

tókstu „allnighter“ síðastliðið ár? 2. Upplifirðu þig í tímaþröng í náminu? 3. 

Skipuleggur þú þig í náminu? Af þeim 21 nemendum sem voru í úrtakinu voru 13 

sem svöruðu henni sem gefur 61,9% svarhlutfall.  

 

 

 
51 Helga Lára Halldórsdóttir, 2020. 
52 Helga Lára Halldórsdóttir, 2020. 
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Mynd 1. Hversu oft tókstu „allnighter“ síðastliðið ár? 

 

 

 

 

 

Mynd 2. Upplifirðu þig í tímaþröng í náminu? 
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Mynd 3. Skipuleggur þú þig í náminu? 

 

Af þessari könnun má dæma að nemendur í fatahönnun upplifa mikið álag í náminu 

Það var áhugavert að sjá að allir höfðu einhvern tímann tekið heila nótt í vinnu án 

svefns eða „allnighter“ en mismargar. 53% nemenda tóku 7-10 eða fleiri nætur í 

vinnu án svefns. Það er gjörsamlega sláandi og gefur til kynna að það sé það mikið 

að gera í skólanum að dagurinn dugði ekki til. Það getur ekki verið gott fyrir andlegu 

heilsuna að upplifa sig í það mikilli tímaþröng að þurfa að læra á nóttunni, en 100% 

nemenda sögðust upplifa sig alltaf eða oft í tímaþröng. Meira en helmingur, eða 

54,57% segjast skipuleggja sig alltaf eða oft í náminu, en það kom á óvart að ekki 

allir svöruðu þeirri spurningu játandi, því 46,15% svaraði stundum eða aldrei. Það 

gæti því verið eitthvað samspil á milli þess að nemendur séu í tímaþröng og 

skipulagsleysis. Þeir sem skipuleggja sig alltaf eða oft upplifa samt tímaþröng í 

náminu sem gefur vísbendingu um mikið álag. 

3. Viðbrögð í skólum 

Hvernig bregðast skólar við? 

Walter Van Beirendonck er yfir fatahönnunardeildinni í Antwerp. Hann er 

fatahönnuður og hluti af Antwerp Six, sem er hópur frægra fatahönnuða sem 
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útskrifuðust saman úr skólanum í Antwerp.53 Van Beirendonck hefur hlotið mikla 

gagnrýni á kennsluhætti sína eftir sjálfsvíg nemanda hans í Antwerp og margir 

fatahönnunarnemar hafa stigið fram og sagt frá erfiðri reynslu í náminu. Í grein um 

málið hjá Buisness of Fashion neitaði Van Beirendonck viðtali en Johan Pas, 

deildarforseti í Antwerp tjáði sig um málið. Hann sagði að skólinn myndi stefna á að 

innleiða nýjar leiðir til að koma í veg fyrir sjálfsvíg, lyfjafíkn og þunglyndi meðal 

nemanda Antwerp. Pas tók á sig alla ábyrgð á málinu sem deildarforseti þó svo að 

Van Beriendonck sé yfir fatahönnunardeildinni og taki ákvarðanir um kennsluaðferðir 

innan deildarinnar.54 Van Beriendonck hefur einnig verið gagnrýndur fyrir að mæta 

ekki einu sinni í minningarathöfn nemandans þar sem nemendur komu saman og 

minntust hins látna með mínútu þögn.55 

 Í viðtalinu við Buisness of Fashion segir Johan Pas að skólinn geri allt sem í 

hans valdi stendur til að koma í veg fyrir sjálfsvíg nemenda. Skólinn bjóði upp á 

sálfræðiþjónustu, markþjálfun, meðferðarúrræði fyrir kvíða, áfengis-, fíkniefna- og 

sjálfsvígsforvarnir. Einnig eru kennarar hvattir til að sækja námskeið um hvernig skuli 

þekkja og greina einkenni sjálfvígshugsana hjá nemendum.56 En þó að skólinn bjóði 

upp á alla þessa þjónustu þá er hún ekki nýtt af öllum sem þurfa á henni að halda. 

Fatahönnunarnemar eru með námsaðstöðu í listasafni, Handelsmuseum,57 sem er 

staðsett í 15 mínútna fjarlægð frá skólanum og nemendur eru því ólíklegri til að nýta 

sér þessa þjónustu.58 Á heimasíðu skólans er lítið að finna um þá aðstoð sem 

nemendur geta fengið ef þeim líður illa. Þar er nafn og tölvupóstur námsráðgjafa 

skólans sem þeir mega leita til en lítið meira.59 Miðað við sögu skólans ættu 

upplýsingarnar að vera fleiri og ýtarlegri. 

 En hvernig er þetta í öðrum skólum? University of the Arts í London er með 

auðfinnanlega stefnu á heimasíðu skólans er varðar heilsu nemenda. Þar er hægt að 

finna upplýsingar um hvar skuli sækja aðstoð fyrir ákveðin atriði, til dæmis 

 
53 „Antwerp Academy Student Suicide Calls Teaching Methods into Question.“ 
54 „Suicide at Elite Fashion School Raises Questions Over Rigorous Curriculum,“ Sarah Spellings, 26. 
 apríl 2018, https://www.thecut.com/2018/04/suicide-at-fashion-school-casts-doubt-on-rigorous-
 program.html. 
55 „Antwerp‘s royal academy of fine arts sounds like hell on earth,“ Taylor Harris, 26. apríl 2018, 

 https://fashionweekdaily.com/royal-academy-of-fine-arts-antwerp-suicide/. 
56 „Antwerp Academy Student Suicide Calls Teaching Methods into Question.“ 
57 „The fashion department,“ Antwerp Fashion Department, 2019, https://antwerp-fashion.be/about/. 
58 „Antwerp‘s royal academy of fine arts sounds like hell on earth.“ 
59 „On campus,“ Royal Academy of Fine Arts Antwerp, engin dagsetning, https://www.ap-

 arts.be/en/facilities-teaching-qualification-visual-arts. 

https://www.thecut.com/2018/04/suicide-at-fashion-school-casts-doubt-on-rigorous-
https://www.thecut.com/2018/04/suicide-at-fashion-school-casts-doubt-on-rigorous-
https://www.ap-/
https://www.ap-/
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sálfræðihjálp, geðheilsuráðgjöf, heilsuráðgjöf auk þess sálgæslu hjá presti.60 Auk 

þess eru þau með fjölda vinnustofa sem styðja við velferð nemenda, til dæmis 

hvernig eigi að takast á við áföll og missi, heimþrá, áhyggjur, einelti og námsálag. 

Þessar vinnustofur geta nemendur sótt sér að kostnaðarlausu.61 Á heimasíðu 

Parsons New School of Design í New York er hægt að finna upplýsingar um ýmsa 

aðstoð sem skólinn býður uppá, til dæmis einstaklings- og hópráðgjöf, 

sálfræðiþjónustu, núvitundaræfingar og aðstoð við áfengis- og fíknivandamálum.62 

Einnig sé skólinn með forvarnir gegn sjálfsvígum og á heimasíðu hans er meðal 

annars að finna upplýsingar um hvert skal leita til að fá aðstoð og meðferðir og 

hugsanleg einkenni einstaklings í sjálfvígs hugleiðingum.63 Fashion Institute of 

Technology í New York er einnig með góðar upplýsingar á heimasíðu sinni um þá 

aðstoð sem skólinn býður upp á fyrir nemendur. Þar er boðið upp á námsráðgjöf, 

vinnustofur sem taka á ýmsum málefnum, auk þess sem bent er á aðra staði sem 

geta hjálpað nemendum með það sem þeir þurfa hverju sinni.64  

 Neðst á heimasíðu Listaháskóla Íslands er hægt að finna upplýsingar um 

námráðgjöf. Þar stendur: „boðin eru einstaklingsviðtöl, hópráðgjöf, sálfræðiviðtöl, 

hádegisfyrirlestrar og þjónusta við nemendur sem þurfa á sértækum úrræðum að 

halda.“65 Þar er líka hægt að finna viðbragðsáætlun við kynbundinni og kynferðislegri 

áreitni og ofbeldi og viðbragðsáætlun. Í aðgerðaráætlun Listaháskóla Íslands stendur 

að „stuðningur námsráðgjafa við nemendur verður aukinn með frekari ráðgjöf, 

fræðslu og þróun úrræða.“66 Með því má draga þá ályktun að skólinn ætli að bæta 

þær upplýsingar sem hægt er að finna á heimasíðu hans. 

Stuttir áfangar og samkeppni 

Eva María Árnadóttir er fyrrum nemandi í fatahönnun við Listaháskóla Íslands. Hún 

hefur einnig starfað sem kennari og fagstjóri og er nú sviðsforseti arkitektúrs, 

 
60 „Councelling, Health Advice and Chaplaincy,“ University Arts London, 2020, 
 https://www.arts.ac.uk/students/student-services/counselling-health-advice-and-chaplaincy. 
61 „Counselling and Health Advice workshops and events,“ University Arts London, 2020, 
 https://www.arts.ac.uk/students/student-services/counselling-health-advice-and-
 chaplaincy/counselling-and-health-advice-workshops-and-events. 
62 „Mental health,“ The New School, 2020, https://www.newschool.edu/health-services/mental-health/. 
63 „Suicide prevention,“ The New School, 2020, https://www.newschool.edu/health-services/mental-
 health-suicide-prevention/. 
64 „Counceling Services,“ Fashion Institute of Technology, 2020, https://www.fitnyc.edu/counseling-

 services/index.php. 
65 „Námsráðgjöf,“ Listaháskóli Íslands, engin dagsetning, https://www.lhi.is/namsradgjof. 
66 „Aðgerðaáætlun,“ Listaháskóli Íslands, engin dagsetning, https://www.lhi.is/adgerdaaaetlun. 

https://www.arts.ac.uk/students/student-services/counselling-health-advice-and-
https://www.arts.ac.uk/students/student-services/counselling-health-advice-and-
https://www.newschool.edu/health-services/mental-
https://www.newschool.edu/health-services/mental-
https://www.fitnyc.edu/counseling-
https://www.fitnyc.edu/counseling-
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hönnunar og myndlistar við Listaháskóla Íslands. Evu Maríu fannst mikið námsálag 

þegar hún var að læra fatahönnun og segir að öllum stundum sólarhringsins hafi 

verið varið í námið. Hún segir þó að hún eigi ekki slæmar minningar og man eftir því 

að hafa viljað vera að læra en man þó eftir því þegar það komu slæmir álagspunktar. 

Eva María passaði sig vel að vinna ekki á nóttunni og vill meina að maður græði ekki 

á því. Það sé betra að fara að sofa og setja punktinn við verkefnið á einhverjum 

tímapunkti.67  

 Þegar Eva María er spurð hvort hún viti til þess að námið hafi komið af stað 

kvíða hjá nemendum segir hún að hún viti ekki hvort komi á undan, eggið eða 

hænan.68 „Auðvitað erum við öll ólík sem manneskjur og ég hef allavega trú á því að 

það sé aldrei eitthvað eitt sem valdi því að maður fái kvíða eða tengda kvilla en ef 

fólk er meira næmt fyrir röskun og rútínujafnvægi er erfitt að vera í námi þar sem þú 

vilt standa þig. Þegar fólk er komið inn í háskólanám er það yfirleitt búið að finna sína 

hillu og er til í að demba sér „all-in“ því þú vilt standa þig og finnst þetta skemmtilegt 

og mikilvægt.“69 Eva María veit ekki hvort námið sem slíkt hafi valdið kvíða en hún 

veit til þess að það hafi verið nemendur að fást við kvíða og önnur andleg veikindi.70  

 „Þetta er rosa mikið svona tarna starf þannig að maður eyðir miklum tíma og er 

með knappa  „deadlinea“ og ef þú getur ekki unnið þannig þá geturðu eiginlega ekki 

unnið í þessum bransa“71 segir Eva María. Það þarf að geta unnið undir pressu og í 

tímaþröng og námið endurspeglar það á mörgum stöðum. Verkefni eru stutt með 

ákveðinn skilafrest svo hvert verkefni tekur ekki langan tíma. Kúrsar í grafískri 

hönnun eru yfirleitt fimm vikur en kúrsar í fatahönnun eru styttri og á þeim tíma þarf 

að fara í gegnum þróunarvinnu og vinna hratt.72 Þegar námið í Listaháskólanum er 

þróað er litið til margra skóla sem Listaháskólinn vill bera sig saman við. Eva María 

segir að það sé tiltölulega nýbúið að fara í gegnum þróun námsins og hún telur að 

það séu þættir í uppbyggingu námsins sem séu mjög svipaðir og annarstaðar. Í 

sumum skólum erlendis, eins og til dæmis á Spáni og í Vilinius í Litháen, er verið að 

 
67 Eva María Árnadóttir, Viðtal höfundar við Evu Maríu Árnadóttur, sviðsforseta arkitektúrs, hönnunar 

 og myndlistar við Listaháskóla Íslands, tekið 28. september 2020. 
68 Eva María Árnadóttir, 2020. 
69 Eva María Árnadóttir, 2020. 
70 Eva María Árnadóttir, 2020. 
71 Eva María Árnadóttir, 2020. 
72 Eva María Árnadóttir, 2020. 
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kenna mörg fög samhliða líkt og í framhaldsskólum. Á Norðurlöndunum er lotukerfi 

frekar algengt þar sem einhverjir áfangar eru samhliða en ekki margir.73  

 Spurð um hvar hún haldi að álagið á nemendum byrji, hvort álagið í náminu sé 

of mikið eða kannski að nemendur séu óskipulagðir og þess vegna sé svona mikið 

álag á þeim, segir Eva María að það gæti verið blanda af hvoru tveggja. „Við eigum 

það til sem kynstofn að fresta hlutum því það er auðvelt að fljóta áfram án þess að 

taka ákvörðun. Ef þú getur frestað ákvörðun er það mjög þægilegt og þú ýtir 

ákvörðuninni á undan þér eins lengi og þú getur og þú heldur á öllum stigum 

þróunarferlisins að þú munir fá betri hugmynd og vilt þróa hana aðeins meira svo þú 

frestar alltaf aðeins meira frekar en að taka ákvörðun og halda áfram.“74 Eva María 

segir að Listaháskólinn sé kannski ekki að hjálpa til með þessa stuttu kúrsa og að 

þeir séu án efa streituvaldandi. Svona afmarkandi stutt verkefni krefjast þess að það 

sé unnið hratt og Eva María heldur að það geti verið það sem sé að valda streitunni 

hjá fatahönnunarnemum og telur að fatahönnunin sé sérstök hvað þetta varðar því 

hin fögin eru oft unnin í stærri kúrsum.75  

 Björg Jóna, námsstjóri og námsráðgjafi við Listaháskóla Íslands, svaraði 

nokkrum spurningum varðandi andlega heilsu nemenda. Björg hefur ekki upplifað 

það í samtölum sem námsráðgjafi að andleg veikindi fatahönnunarnema séu meiri en 

nema á öðrum námsbrautum. Sumum líður illa en það er ekki einskorðað við 

einhverja eina braut. Hún hefur þó fengið til sín hópa bæði í fatahönnun sem og á 

öðrum námsbrautum sem hafa verið ósáttir við vinnuálagið í skólanum.76 Björg segir 

að álagið komi oft á svipuðum tíma í ákveðnum deildum og á ákveðnum brautum. 

Það er til dæmis oft mikið álag á nemendum á þriðja og síðasta ári og hefur Björg oft 

rætt við nemendur á þriðja ári sem finna fyrir auknum kvíða og streitu og hafa 

áhyggjur út af álagi.77 Björg nefnir að mikil samkeppni geti verið partur af álaginu og 

geti haft áhrif á það hvernig nemendum líður. „Það getur verið að fatahönnunarnemar 

finni meira fyrir samkeppni því það er allt svo sýnilegt sem þeir eru að sauma og því 

meira áberandi ef einhver dregst aftur úr. Fatahönnunar nemi gæti til dæmis séð að 

 
73 Eva María Árnadóttir, 2020. 
74 Eva María Árnadóttir, 2020. 
75 Eva María Árnadóttir, 2020. 
76 Björg Jóna Birgisdóttir, Viðtal höfundar við Björgu Jónu Birgisdóttur, námsstjóra og námsráðgjafa við 

 Listaháskóla Íslands, tekið 15. október 2020. 
77 Björg Jóna Birgisdóttir, 2020. 
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einhverjum gengur sérstaklega vel og er þá stressaður yfir því hvernig honum sjálfum 

gengur.“78 segir Björg Jóna.  

 

 

 

  

 
78 Björg Jóna Birgisdóttir, 2020. 
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Lokaorð 

Það er mikið álag sem getur hvílt á fatahönnunarnemum. Það mín upplifun auk þess 

sem niðurstöður könnunarinnar sem lögð var fyrir nemendur í fatahönnun í 

Listaháskóla Íslands fyrir þessa ritgerð sýnir einnig fram á að það sé upplifun annara 

nemanda. Pressan getur verið það mikil að hún getur haft mjög slæm áhrif á vinnu og 

líðan nemenda, en dæmi um hörmulegar afleiðingar og brottfall úr skólum erlendis 

hafa verið til umfjöllunar í fjölmiðlum. Það er mikilvægt að skólar taki sig á og virkilega 

skoði hvað sé hægt að gera til að láta nemendum líða betur. Mín skoðun er að 

skólar, og þar með talinn Listaháskóli Íslands, mættu taka University of Arts í London 

til fyrirmyndar er varðar sýnilega stefnu í velferðarmálum, aðstoð fyrir nemendur og 

opnar, fríar, vinnustofur sem vinna markvisst að andlegri heilsu nemenda. Svo mætti 

líka skoða hvort að fatahönnunar heimurinn allur þurfi aðeins að fara að slaka á í 

álaginu, en það er efni í aðra stærri ritgerð. Skólinn getur verið sá sem byrjar að 

tækla vandamálið með því að innleiða heilbrigðari vinnumenningu og með komandi 

kynslóðum sem útskrifast sem fatahönnuðir verður hægt að breyta 

fatahönnunarheiminum, skref fyrir skref. Það er í eðli akademíu að vera gagnrýnin og 

leita nýrra leiða. Við erum í sífellu að skoða efni, form og aðferðir en núna er kominn 

tími til að vera gagnrýnin á starfshætti og menningu. Að mínu mati á ekki að vera í 

verkahring skóla að viðhalda óheilbrigðu álagi því það geti verið kúl að kunna að 

harka af sér, eins og segir í titil þessarar ritgerðar.  

Blikur eru á lofti um að álag innan Listaháskóla Íslands er að reynast 

nemendum of mikið og yfir lengri tíma hefur blossað upp umræða um það. Í ljósi 

þróunar erlendis er mikilvægt að taka þessari umræðu alvarlega áður en 

afleiðingarnar verða verri. Mín skoðun er sú að álagið í skólanum eigi ekki að þurfa 

að vera svona mikið. Það koma tímar sem heimavinna hleðst upp. Vissulega er í lagi 

að vera með heimavinnu en oft er eins og kennarar tali ekki saman. Þá á ég við að 

nemendur geta verið í tveimur til þremur námskeiðum þar sem kennarar gera ráð fyrir 

því að nemendur vinni einungis í sínu námskeiði og heimavinnan er þar fram eftir 

götunum. Þetta veldur því að nemendur ná ekki að anna öllu sem þarf að gera og 

vinna jafnvel á nóttunni líka til að svara álaginu. Ég hef orðið vitni að því að 

nemendur hafa ekki tíma til að fara heim að sofa og fá samviskubit ef þeir leggja sig í 

nokkra klukkutíma yfir nóttina. Svo þegar þeir mæta í skólann daginn eftir fá þeir að 

heyra „ertu ekki komin lengra en þetta?“. Mér finnst þurfa að gera einhverjar 
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breytingar á þessu. Það hlýtur að vera hægt að bæta úr þessu með þremur einföldum 

skrefum. 

Eftir að hafa stundað mikla ígrundun og talað við samnemendur mína og Evu 

Maríu, Helgu Láru og Björgu Jónu er ég þeirrar skoðunar að fyrsta skrefið er að 

minnka álagið heilt yfir í skólanum. Ein leið til þess að gera það er að lengja námið í 

Listaháskóla Íslands úr þremur árum yfir í fjögur ár. Fyrsta árið væri fornám þar sem 

öll helsta tæknin er kennd. Þá þarf ekki að eyða púðri á næstu þremur árum í að 

kenna sníðagerð og fleiri tækniatriði. Það gæti þá verið möguleiki að ef nemandi væri 

með góða hæfni í þeim tækni atriðum sem kennd væru í fornáminu gæti hann farið 

beint inn á annað ár. Það væri hægt að láta nemendur þreyta einskonar inntökupróf 

til að sjá hvar þeir væru staddir og þannig skera úr um hver þurfi að fara í fornám og 

hver gæti farið beint inn á annað ár.  

Annað skrefið sem ég tel mikilvægt er að fækka námskeiðum og lengja þau í 

staðinn. Þá ná nemendur að öðlast dýpri þekkingu á því sem þeir eru að læra í stað 

þess að hlaupa í gegnum hlutina og ná ekki að láta námið síast inn í höfuðið. Þegar 

þessi ritgerð er skrifuð er ég búin að ljúka 31 námskeiði síðan ég byrjaði í skólanum 

haustið 2018. Á bakvið þessi 31 námskeið liggja 57 verkefnaskil og þá tel ég ekki 

með milli yfirferðir, eingöngu lokaskil eða loka yfirferðir. Auk þess að fækka 

námskeiðum og lengja þau í staðinn væri líka hægt að púsla einhverjum áföngum 

saman þannig að við myndum læra allt sem við erum að læra nú þegar en álagið 

gæti minnkað vegna lengri námskeiða. Þá væri jafnvel hægt að púsla saman 

námskeiðum er falla að sníðagerð annars vegar og hönnun hins vegar þar sem við 

fáum að spreyta okkur á því að sauma flík sem við hönnum. Ég tel að með því fáum 

við dýpri og skilvirkari sýn á hönnunarferlið og öllu sem því fylgir.  

Þriðja skrefið gæti verið að fjölga námsráðgjöfum eða hafa 

námsráðgjafaþjónustuna sýnilegri. Þjónustan mætti vera mun sýnilegri á heimasíðu 

Listaháskólans svo nemendur eigi auðveldara með að finna þær upplýsingar sem þá 

vantar. Þá nefni ég aftur University of Arts í London og hve aðgengilegt allt efni er á 

þeirra heimasíðu. Ég spyr mig líka hvort það væri ekki í lagi að hafa sálfræðing 

starfandi við skólann. Sálfræðiþjónusta er mjög dýr og eflaust margir, og ég þar með 

talin, sem hafa ekki efni á að sækja sér þjónustuna en þurfa mikið á henni að halda. 

Það mundi því hjálpa nemendum mikið að hafa aðgengi að sálfræðingi í skólanum 

sem hægt væri að leita til. Einnig tel ég mikilvægt að þó svo að skólinn gæti ekki 
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boðið upp á alla þjónustu að þá væri hægt að finna á heimasíðu skólans undir 

Námsráðgjöf símanúmerið hjá neyðarlínunni, Hjálparsíma Rauða Krossins, og Píeta 

samtökunum svo dæmi séu tekin. Það er auðvitað algjör skelfing að þetta skuli þurfa 

en ég tel það að minnsta kosti mikilvægt. 

 Að lokum vil ég segja þetta. Nám á að vera skemmtilegt, gefandi og fræðandi. 

Nám á ekki að brjóta mann niður andlega og líkamlega. Ef þér líður illa, ekki kveljast í 

þögninni. Ef þú eða einver sem þú þekkir þjáist af kvíða, þunglyndi eða 

sjálfsvígshugsunum geturðu leitað á þessa staði: 

Neyðarlínan: sími 112 – opið allan sólarhringinn 

Hjálparsími Rauða Krossins: sími 1717 – opið allan sólarhringinn 

Netspjall Rauða Krossins: www.1717.is – opið allan sólarhringinn 

Píeta samtökin: sími 5522218 – opið allan sólarhringinn 
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Mynd 1: Hversu oft tókstu „allnighter“ síðastliðið ár? 

Mynd 2: Upplifirðu þig í tímaþröng í náminu? 

Mynd 3: Skipuleggur þú þig í náminu? 

 


