
FÉLAGS- OG MANNVÍSINDADEILD

SKYLDUNÁMSKEIÐ BUNDIÐ VAL VALNÁMSKEIÐ

Skyldunámskeið gefa breiðan 
þekkingargrunn

Skylda er að taka annað hvort námskeiðið 
en hitt má taka í vali

Ýmis námskeið sem tengjast efni 
lokaverkefnis eða áhugasviði ef 

um meistaranám er að ræða

Hnattvæðing: Menning, kyn og 
þverþjóðleg tengsl  (10e) 

Fjölmenning og fólksflutningar (10e)

Fjallað er um fjölmenningarlegt samfélag, 
tilkomu þess og megin átakapunkta. Fjallað er 
á gagnrýnin hátt um hugmyndir um menningu 
og fjölmenningu

og/eða

Ímyndir, vald og framandleiki (10e)

Námskeiðið skoðar staðalmyndir og fordóma 
í garð ákveðinna hópa út frá sögulegu 
samhengi en þó með megináherslu á 
nútímann

Heimilt er að taka námskeið utan 
Félagsvísindasviðs í frjálsu vali en til 
þess þarf samþykki námsbrautar

Kenningar í Félags- og mannvísindum (10e)

Vettvangsaðferðir (10e)

Umsjón með náminu hafa Unnur Dís Skaptadóttir og 
Kristín Loftsdóttir, prófessorar í mannfræði.

Í náminu öðlast nemendur fræðilega þekkingu á málefnum 
tengdum hnattrænum tengslum, fólksflutningum og 
viðfangsefnum fjölmenningarlegs samfélags. Nemendur 
fá innsýn í kenningar um þjóðerni, kynþáttahyggju og 
samlögun og samþættingu innflytjenda, flóttafólks og 
hælisleitanda, sem og hvernig slíkar hugmyndir hafa áhrif 
á stefnumótun og framfylgni þeirra. Kynnt eru helstu, 
viðfangsefni kenninga og aðferða sem notaðar hafa verið 
til þess að ná utan um þennan margþætta málaflokk. 
Áhersla er á þverfaglega félagsvísindalega nálgun, þar 
sem viðfangsefnið er staðsett í breiðu sögulegu og 
þvermenningarlegu samhengi.

Nemendur geta bæði tekið meistaranám í Hnattrænum 
tengslum og diplómanám sem þeir geta síðar nýtt sér 
inn í meistaranám. Námið gagnast þeim sem fást við 
verkefni sem tengjast flóknum breytingum samtímans sem 
einkennast af auknum hreyfanleika og fólksflutningum þar 
sem hugmyndir um ólík landamæri í fjölbreyttum skilningi 
(t.d. milli þjóðernishópa og þjóðríkja) hafa mikil áhrif og eru 
hluti af hugmyndafræðilegum átökum samtímans. Námið 
hentar nemendum með fjölbreyttan bakgrunn, hvort sem 
það er á sviði félagsvísinda, hugvísinda, heilbrigðisvísinda 
eða menntavísinda. Inntökuskilyrði er BA/BEd/BS próf frá 
Háskóla Íslands með fyrstu einkunn eða sambærilegt próf.

HNATTRÆN TENGSL
Meistaranám og diplómanám
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