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FÉLAGS- OG MANNVÍSINDADEILD
Kennarar í félagsfræði og 
starfsfólk
Kennarar í félagsfræði hafa aflað sér menntunar víða um heim og 
eru sérhæfðir í ýmsum greinum félagsfræðinnar. Á heimasíðum 
þeirra eru upplýsingar um helstu rannsóknarviðfangsefni þeirra 
og birtingar.

Lektorar, dósentar og prófessorar

Dr. Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, prófessor 
Dr. Helgi Gunnlaugsson, prófessor 
Dr. Ingólfur V. Gíslason, dósent 
Dr. Jón Gunnar Bernburg, prófessor
Dr. Sigrún Ólafsdóttir, prófessor
Dr. Stefán Hrafn Jónsson, prófessor 
Dr. Stefán Ólafsson, prófessor 
Dr. Thamar Melanie Heijstra, lektor 
Dr. Viðar Halldórsson. lektor 
Dr. Þorbjörn Broddason, prófessor emeritus
Dr. Þórólfur Þórlindsson, prófessor emeritus

Aðjúnktar

Arnar Eggert Thoroddsen, Ph.D. nemi 
Rannveig Þórisdóttir, MA

Gestaprófessorar

Enrique del Acebo Ibanez, Salvadorháskóla í Buenos Aires í 
Argentínu
Jason Beckfield, Harvardháskóla í Boston í Bandaríkjunum. 

Mynd af kennurum og starfsfólki 
Frá vinstri: Ásta Jóhannsdóttir, Helgi Gunnlaugsson, Rannveig 
Þórisdóttir, Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, Stefán Hrafn Jónsson, 
Jón Gunnar Bernburg, Helga Ólafs Ólafsdóttir, Stefán Ólafsson, 
Thamar Melanie Heijstra, Ingólfur V. Gíslason, Jóhanna 
Vernharðsdóttir, Kjartan Páll Sveinsson, Viðar Halldórsson

BA-nám 



Hvað er félagsfræði?
Félagsfræði er fræðigrein sem kannar og greinir undirstöður 
þjóðfélagsins og eflir skilning á fjölbreyttri flóru þess. Meðal 
viðfangsefna félagsfræðinnar má nefna afbrot og félagsleg 
frávik, ójöfnuð, atvinnu– og efnahagslíf, fjölmiðla og 
dægurmenningu, stöðu kynjanna, innflytjendamál, unglingsárin, 
heilsu, geðheilsu, íþróttir, fjölskyldumál, velferðarmál, lífskjör, 
mannfjöldaþróun, tækni og vísindastarf. Nám í félagsfræði 
felur í sér undirstöðuþjálfun í fræðilegri hugsun og fræðilegum 
vinnubrögðum þar sem jafnframt er lögð áhersla á sjálfstæði og 
frumkvæði nemenda. 

BA NÁM Í FÉLAGSFRÆÐI
Grunnnám í félagsfræði tekur þrjú ár. Unnt er að ljúka BA–prófi í 
félagsfræði sem aðalgrein til 180 eininga sem þýðir að nemendur 
taka tiltekin skyldunámskeið en hafa þó verulegt svigrúm 
með valnámskeið. Einnig er hægt að taka BA í félagsfræði 
sem aðalgrein til 120 eininga og velja þá aukagrein (60e) sem 
getur verið í fjölmiðlafræði eða innan annarra námsgreina (t.d. 
mannfræði, stjórnmálafræði o.s.frv.). Jafnframt er hægt að taka 
félagsfræði sem aukagrein (60e) og taka nemendur þá aðra 
aðalgrein til 120 eininga.

Áherslusvið í BA námi í félagsfræði
Í BA náminu í félagsfræði geta nemendur valið sér námskeið á ákveðnum áherslulínum. Eftirfarandi áherslur og námskeið standa 
nemendum til boða:

Dæmi um spurningar 
félagsfræðinga  
•	 Af hverju hefur dregið úr barneignum íslenskra para?

•	 Af hverju hefur afbrotum fækkað á Vesturlöndum á síðustu 

áratugum?

•	 Hvernig mun vinnumarkaðurinn breytast á næstu áratugum?

•	 Skiptir máli hvort heilbrigðiskerfið er rekið af ríkinu eða 

einkaaðilum?

•	 Hverjir tóku þátt í búsáhaldabyltingunni?

•	 Hvernig hefur ójöfnuður í íslensku samfélagi breyst?

•	 Skiptir kynjakvóti í stjórnum fyrirtækja einhverju máli?

•	 Hverjar eru birtingarmyndir karlmennsku og kvenleika?

•	 Af hverju hafa íslensk landslið í íþróttum náð árangri á 

alþjóðavettvangi?

•	 Er hægt að ná árangri með forvarnarstarfi?

•	 Hvað verður um samvitundina ef fjölmiðlarnir missa fótanna?

•	 Hvers vegna hafa geðræn vandamál verið sjúkdómsvædd í 

þróuðum iðnríkjum?

Hvað gera félagsfræðingar?
Íslenskir félagsfræðingar starfa m.a. við stjórnun, tómstunda– og 
íþróttamál, fjármála– og tryggingastarfsemi, hagsmunasamtök, 
rannsóknir og ráðgjöf, menningarstofnanir, fræðslu, fjölmiðla, 
velferðarmál og margt fleira. Þeir vinna hjá hinu opinbera og á 
einkamarkaði og kannanir hafa sýnt að langflestir telja nám sitt í 
félagsfræði nýtast vel í starfi. 

Möguleikar á að fara í 
skiptinám
Nemendum í BA námi í félagsfræði stendur til boða að fara í 
skiptinám í háskólum t.d. í Ástralíu, Bandaríkjunum, Danmörku, 
Englandi, Frakklandi, Ítalíu, Kanada, Svíþjóð eða Þýskalandi. 

Áhugaverðar lokaritgerðir í 
félagsfræði
•	 Afbrot og ofbeldi meðal íslenskra ungmenna á árunum 1997 

og 2006

•	 Einstæðar mæður í háskólanámi

•	 Einelti á vinnustöðum. Staða þekkingar á Íslandi

•	 Félagslegir áhrifaþættir fæðinga fyrir og eftir efnahagshrun 

•	 Heima og að heiman. Fjölskyldulíf flugfreyja í innanlands- og 

utanlandsflugi 

•	 Íslenskar kvikmyndir í ljósi afbrotafræðinnar

•	 Jöfnuður í heilsufari á Íslandi? 

•	 Lög um kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja. Viðhorf og 

væntingar

•	 Marijúana sem lyf: Greining á aðstæðum neytenda marijúana 

til læknisfræðilegra nota

•	 Óréttlæti er óréttlátt. Pönk: Tíska eða andóf? 

•	 Spilað í gegnum sársaukann. Eigindleg rannsókn á íslenskum 

knattspyrnumönnum

•	 Tölvumiðuð samskipti og upplifum unglinga af ólíkum 

samskiptaleiðum 

•	 Úr myrkrinu í dagsljósið. Karlmenn: Hinir földu þolendur 

kynferðisofbeldis 

•	 Þegar fjölmiðlar þegja 

•	 Ölvunarakstur og manndráp af gáleysi

ÖFLUGT FÉLAGSLÍF
Meðfram náminu hafa nemendur í félagsfræði kost á að taka 
þátt í öflugu félagsstarfi. Norm, félag félagsfræðinema sér 
um vísindaferðir, skemmtikvöld, árshátíðir og hvað sem því 
dettur í hug hverju sinni. Nemendur sem taka virkan þátt í 
félagslífinu kynnast samnemendum sínum á öðrum vettvangi en í 
kennslustund. Samskipti og félagslegur stuðningur samnemenda 
gerir nám í félagsfræði bæði skemmtilegra og árangursríkara. 
Margir hafa myndað mikilvæg tengslanet í náminu sem hefur 
nýst  þeim vel eftir nám. 

Facebook síða Norm er:
Norm – Félag félagsfræðinema

Heimasíða Norm er:
www.nemendafelog.hi.is/norm

Afbrot, frávik og andóf Fjölmiðlar, dægurmenning og 
netmiðlar Aðferðir og rannsóknir

•  Afbrotafræði

•  Félagsfræði frávikshegðunar

•  Félagssálfræði

•  Fjöldahreyfingar: 
Andóf, mótmæli og byltingar

•  Geðheilsufélagsfræði

•  Inngangur að fjölmiðlafræði

•  Samfélags- og nýmiðlar

•  Félagsfræði dægurmenningar

•  Fjölmiðlafræði: 
Álita- og ágreiningsmál samtímans

•  Aðferðafræði

•  Tölfræði I

•  Tölfræði II

•  Eigindlegar rannsóknaraðferðir

•  Rannsóknir í félagsfræði I & II

•  Vinnulag í félagsfræði

Heilsa, lífsstíll og velferð Atvinnulíf, efnahagslíf og 
skipulagsheildir Almennar kenningar

•  Heilsufélagsfræði

•  Geðheilsufélagsfræði

•  Félagsfræði íþrótta

•  Lýðfræði

•  Efnahagslíf og þjóðfélag

•  Félagsfræði atvinnulífs og 
skipulagsheilda

•  Vinnumarkaðurinn: 
Tækifæri og áskoranir

•  Tækni og samfélag

•  Almenn félagsfræði

•  Klassískar kenningar

•  Nútímakenningar

•  Félagssálfræði


