
FÉLAGSFRÆÐI-, MANNFRÆÐI- 
OG ÞJÓÐFRÆÐIDEILD

Mannfræði
BA nám

hi.is/mannfraedi

Mannfræðin rannsakar allt sem viðkemur tegundinni Homo sapiens. Spurningar 
mannfræðinga snúast einkum um hin mörgu og ólíku samfélög manna. Áhersla 
er lögð á að skilja hugmyndir og athafnir fólks og hvaða merkingu þær hafa. 
Mannfræðin rannsakar ólík viðfangsefni svo sem þjóðerni í samtímanum, barnæsku, 
listir, fólksflutninga, þróunarsöguna, tengsl við umhverfið, þéttbýlismyndun og 
áhrifamátt miðla.

Viðfangsefni mannfræðinnar
Viðfangsefni mannfræðinnar eru fjölbreytt, í rauninni 
allt sem viðkemur tegundinni Homo sapiens fyrr og 
síðar. Spurningar mannfræðinga snúast þó einkum 
um hin mörgu og ólíku samfélög manna, hvað þau eigi 
sameiginlegt og hvað greini þau að. Áhersla er lögð á að 
skilja hugmyndir og athafnir fólks og hvaða merkingu 
þær hafa fyrir það og aðra. Mannfræðin leitast einnig við 
að svara því hvar og hvenær tegundin varð til, hvernig 
þróun hennar var háttað og hvað skilji á milli mannsins 
og annarra tegunda. Að baki þekkingarleit mannfræðinga 
liggur knýjandi forvitni um það hver við erum, hvað við 
gerum og hvaðan við komum.

Fjölbreytnin í mannfræði
Þau gögn sem mannfræðingar styðjast við í rannsóknum 
sínum eru fjölbreytileg: Viðtalsgögn, ljósmyndir, upptökur, 
minniskompur af vettvangi, söguleg gögn, tölulegar 
heimildir og upplýsingar um líkamsgerð, m.a. erfðaefni 
og mannabein. En hvert sem rannsóknarviðfangsefnið er 
– erfðasaga þjóða, trúarbrögð, hugmyndir um kynþætti 
og þjóðerni, áhrif loftslagsbreytinga, fjölmenningarlegt 
samfélag, listsköpun, heilsa eða þróun – einkennist 
nálgun mannfræðinnar yfirleitt af nálægð við það fólk 
sem er til umfjöllunar hverju sinni. Oft er um að ræða 
beina tímabundna þátttöku í lífi annarra, svokallaðar 
vettvangsrannsóknir. Íslenskir mannfræðingar hafa 
stundað slíkar rannsóknir í fjölda landa, t.d. Kanada, 
Grænlandi, Bandaríkjunum, Níger og Gíneu-Bissá.
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Fjölbreytt námsframboð
Grunnnám í mannfræði býður upp á fjölbreytt 
námsframboð þar sem nemendur geta ýmist tekið fullt 
nám til 180e, grunnnám með aukagrein þar sem 120e 
eru í mannfræði auk þess sem námið er í boði sem 60e 
aukagrein.

Mannfræði BA, 180e
Þriggja ára fræðilegt grunnnám í mannfræði. Námið er 
180 ECTS og telst fullgilt BA-próf.

Á fyrsta ári eru kenndar grundvallarhugmyndir og hugtök 
félagslegrar og líffræðilegrar mannfræði. Nemendur læra 
einnig um rannsóknir félagsmannfræðinga og um þær 
aðferðir sem þeir nota til að afla upplýsinga og um ýmsar 
þær kenningar sem þeir beita við greiningu upplýsinga.

Á öðru og þriðja ári gefst nemendum færi á frekari 
sérhæfingu í mannfræði þar sem fjölbreytt úrval 
námskeiða er í boði. Náminu lýkur svo með 12e lokaritgerð 
undir handleiðslu kennara við námsbrautina.

Mannfræði BA, 120e
Tveggja ára fræðilegt grunnnám í mannfræði. Um er að 
ræða 120e aðalgrein sem taka þarf með 60e aukagrein til 
að útskrifast með BA-próf til 180e.

Mannfræði, aukagrein, 60e
Nám til eins árs þar sem nemendur velja mannfræði sem 
aukagrein til viðbótar við 120e aðalgrein til að útskrifast 
með BA-próf til 180e. 

Líffræðileg mannfræði, aukagrein, 60e
Líffræðileg mannfræði er fræðigrein sem hefur það 
markmið að skilja hvers konar lífvera maðurinn er. 
Í þessu skyni stunda líffræðilegir mannfræðingar 
rannsóknir á eftirfarandi sviðum: erfðafræði (sérstaklega 
stofnerfðafræði og þróunarerfðafræði), prímatafræði, 
fornleifafræði og steingervingafræði (með áherslu 
á þróunarsögu prímata og sérstaklega tegunda úr 
fjölskyldunni hominidae), lífeðlisfræði, anatómíu, 
atferlisfræði og fleiri greinum. Það sem tengir saman þessar 
ólíku fræðigreinar í nálgun líffræðilegra mannfræðinga er 
ekki bara fókus á manntegundir, heldur líka rík áhersla á 
að skilja sérkenni mannsins sem afurð þróunar.

Fjarnám
Unnt er að taka öll námskeið í grunnnámi og sum 
námskeið í framhaldsnámi í mannfræði í fjarnámi. 
Fjarnámið hentar vel nemendum sem búsettir eru utan 
höfuðborgarsvæðisins eða eiga af öðrum sökum óhægt 
um vik að sækja tíma. Fyrirlestrar eru teknir upp og eru 
aðgengilegir á lokuðu vefsvæði þar sem fjarnemar geta 
sótt þá tímabundið. 

Inntökuskilyrði
Inntökuskilyrði í BA nám í mannfræði, ýmist sem aðal- eða 
aukagrein er íslenskt stúdentspróf eða sambærilegt próf 
frá erlendum skóla. 


