
Fjölmiðlafræði 
Aukagrein í félagsfræði á BA/B.Ed/BS stigi

FÉLAGS- OG MANNVÍSINDADEILD



Nemendur eiga þess kost að taka fjölmiðlafræði sem aukagrein 
(60e), með ýmsum aðalgreinum (120e). Nemendur þurfa að ljúka 
samtals 180 einingum til að útskrifast með grunnpróf.

Viðfangsefni fjölmiðlafræðinnar
Fjölmiðlafræðingar fást við ýmis mikilvægustu álitamál 
félagsvísindanna og samfélagsins. Fjölmiðlarnir eru vettvangur 
og spegill samstöðu og átaka í þjóðfélaginu og eru miðlægir í 
lífi almennings. Þeir eru áhrifamiklir gerendur og knýja fram hina 
opinberu umræðu og veita henni farveg og aðhald. 

Á tuttugustu og fyrstu öldinni standa fjölmiðafræðingar frammi 
fyrir flóknum og ögrandi verkefnum en tæknibyltingar síðustu 
ára eru ekki síður stórbrotnar en þær sem urðu kveikjan að 
fræðigreininni fyrir um það bil hundrað árum. 

Námið
Námskeiðin í fjölmiðlafræði við Háskóla Íslands endurspegla nýjan 
veruleika fjölmiðla í dag. Einstefnufjölmiðlun er tekin fyrir þar sem 
fáir miðla til margra með afar takmarkaða endurgjöf (blöð, útvarp, 
sjónvarp) og dreifmiðlun þar sem „allir“ eru þátttakendur og 
umsvifalaus endurgjöf er öllum opin (samfélagsmiðlar, snjallsímar). 

Í náminu, sem spannar allt frá alþjóðlegum miðlum til gagnvirkra 
einkamiðla, er sögulegu sjónarhorni haldið vel til haga. 
Rannsóknum á notendum fjölmiðla eru gerð rækileg skil. Varpað 
er ljósi á eignarhald, stjórnun, fjárhag og fjármögnun, útbreiðslu 
og áhrif. Hlutlægnisvandi fréttamiðla er tekinn fyrir ásamt 
spurningunni um ábyrgð þeirra gagnvart almenningi.

Farið verður í menningarlegar afurðir sem tengjast fjölmiðlun 
og hugtökin fjöldamenning (mass culture) og dægurmenning 
(popular culture) skoðuð með sérstakri áherslu á dægurtónlist, 
kvikmyndir, tölvuleiki o.s.frv. Í einu fjölmiðlafræðinámskeiði (af 
fjórum) eru nemendur leiddir skref fyrir skref í gegnum afmarkað 
rannsóknarverkefni sem þeir velja sjálfir.

Námskeið
Skyldunámskeið 48e
•	 Almenn félagsfræði: Hugmyndasaga og nútímaþjóðfélagið

•	 Aðferðafræði: Rannsóknaraðferðir félagsvísinda 

•	 Fjölmiðlafræði: Framleiðsla, notendur og áhrif 

•	 Fjölmiðlafræði: Kenningar og rannsóknir  

•	 Inngangur að fjölmiðlafræði: Vald og formgerð 

•	 Verkefni í íslenskum fjölmiðlum

Valnámskeið 12e í samráði við kennara 

Fyrir hverja er fjölmiðlafræðin?
Aukagreinin fjölmiðlafræði hentar vel til grunnprófs með ýmsum 
greinum innan Háskóla Íslands. Sem dæmi hafa nemendur 
af Hugvísindasviði, t.d. úr sagnfræði og tungumálum tekið 
fjölmiðlafræði með aðalgreinum sínum

Fjölmiðlafræði veitir góðan undirbúning fyrir nemendur sem hyggja 
á meistaranám í félagsfræði eða stjórnmálafræði og er kjörin 
fyrir þá sem hugleiða meistaranám í fjölmiðlafræði eða blaða- og 
fréttamennsku. Allar þessar námsleiðir standa til boða í Háskóla 
Íslands.

Kennarar
•	 Arnar Eggert Thoroddsen

•	 Friðrik Þór Guðmundsson

•	 Guðbjörg Linda Rafnsdóttir

•	 Helga Ólafs

•	 Jón Gunnar Bernburg

•	 Margrét Lilja Guðmundsdóttir 

•	 Ragnar Karlsson

•	 Stefán Ólafsson

•	 Viðar Halldórsson

•	 Þorbjörn Broddason
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