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Útdráttur 

 

Viðfangsefni þessa lokaverkefnis er að komast að því út á hvað nútímafræði gengur 

og hvað einstaklingum sem að komið hafa að náminu á einn eða annan hátt finnst um 

námið. Nútímafræði hefur verið kennd við Háskólann á Akureyri frá árinu 2000 en þó 

ekki allan tímann í sömu mynd. Farið verður yfir sögu námsins og hvernig það hefur 

þróast til dagsins í dag. Það er einnig komið inn á hvaða viðhorf nútímafræðingar frá 

Háskólanum á Akureyri hafa á náminu og gagnrýni þeirra. Í ritgerðinni er farið yfir 

helstu niðurstöður og hvaða úrbætur mætti gera á náminu.  

 Við gagnasöfnun kom í ljós að ekki er mikið til af skráðum heimildum um 

nútímafræði svo höfundar ákváðu að taka viðtöl við þá sem komið hafa að náminu. 

Leitað var svara hjá ýmsum fræðimönnum sem tengjast nútímafræðinni á einn eða 

annan hátt. Einnig var haft samband við brautskráða nemendur og tekin voru viðtöl 

við þá sem hægt var að nálgast, aðrir svöruðu tölvupósti. Ákveðið var að tala einnig 

við núverandi nemendur og sjá hvað þeim finnst um námið.  

 Helstu niðurstöður úr viðtölunum voru hversu mikil ánægja er á þessu námi 

þótt að allir geti gagnrýnt það á einn eða annan hátt. Helstu gallarnir liggja þó í helstu 

kostunum og það er hversu opið námið er. Það voru þó allir sammála um að námið 

bjóði upp á mikla möguleika að því loknu.  

 

 

Abstract 
 

The main subject in this essay is to find out what modern study is about and what 

individuals who are connected to this study think about it. Modern studies have been 

taught at the University of Akureyri since the year 2000 but it has changed since then. 

The history of the study will be discoursed and how it has developed until today. Also 

what outlook graduated modern students from the University of Akureyri have on this 

subject and their criticism. In this essay the main conclusions will arise and what 

could be better in modern studies. 

 In the data collection about modern studies where few written sources about 

the subject. The only way to get some information was to interview individuals that 

have at some point had something to do with modern studies. Interviews where taken 

with few scholars that have been involved in the subject. Also with graduated and 

present students on what they think about modern study.  

 Main conclusions from the interviews were how much satisfaction is with this 

study although everybody could in some way criticise it. The main disadvantage is 

also the main advantage and that is how open modern study is. Everybody agreed that 

this study opens a lot of possibilities.  
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1. Inngangur 

Háskólar gegna mikilvægu hlutverki í samfélaginu, markmið þeirra er að fræða fólk 

og þjálfa það í gagnrýnni hugsun. Sú þekking sem fólk á að hafa eftir háskólanám á 

að veita aukin skilning og auðvelda að setja hlutina í samhengi. Það er einnig 

mikilvægt að fólk hljóti menntun sem hjálpar því að taka skynsamar ákvarðanir. 

Menntastofnanir á borð við háskóla hafa verið til öldum saman og strax á miðöldum 

var lögð áhersla á almennt nám á háskólastigi (Páll Skúlason, 2008:450-453).  

Í almennu hugvísindanámi eru áherslur lagðar á gagnrýna hugsun ásamt því að 

dýpka skilning á liðnum tíma og þeim þáttum sem þeim tengist eins og til dæmis; 

menningu, sögu og hugmyndum og tvinna það á einhvern hátt við samtímann 

(Háskóli Íslands, e.d.).  

Nútímafræði við Háskólann á Akureyri er þverfaglegt hugvísindanám. Námið 

gefur kost á miklu vali og er því mjög einstaklingsmiðað. Námið hófst árið 2000 og er 

því eldra en hug- og félagsvísindasvið Háskólans á Akureyri, sem varð til árið 2008 

þegar kennaradeild og félagsvísinda- og lagadeild sameinuðust. 

 Þar sem lítið af upplýsingum er til um nútímafræði fannst höfundum áhugavert 

að kynna sér betur hvað þetta nám felur í sér. Höfundar hafa einnig í gegnum 

skólagöngu sína í nútímafræði kynnst misjöfnu viðhorfi einstaklinga og oft er spurt; 

hvað er nútímafræði og hvað möguleika opnar það? Þar sem höfundum hefur þótt 

erfitt að svara þessum spurningum og fátt um svör að finna annars staðar þá fannst 

höfundum tilvalið að taka nútímafræði fyrir sem viðfangsefni ritgerðarinnar.  

 Hér á eftir er því ætlunin að skoða nútímafræðinám við Háskólann á Akureyri. 

Finna út hvað þetta nám er, á hverju það byggir, aðal áherslur þess og framtíðarhorfur.  

Hver eru viðhorf þeirra sem komið hafa að náminu frá upphafi og hvaða skoðun hafa 

bæði brautskráðir og núverandi nemendur. Einnig verður fjallað stuttlega um 
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sambærilegt nám í nokkrum skólum erlendis. Aðal rannsóknarspurningarnar sem hér 

eru settar fram eru fjórar: 

 a) Hvað er nútímafræði, upphaf þess og saga? 

 b) Hver er framtíð nútímafræðinnar, hefur markmiðum verið náð? 

 c) Hvaða skoðanir hafa brautskráðir og núverandi nemendur á náminu? 

 d) Hverjir eru kostir og gallar nútímafræðinnar og hvað mætti betur fara? 

Til að leita svara við öllum þeim spurningum sem kvikna verður fyrst sagt frá sögu 

nútímafræðinnar, hvaðan hugmyndin kom og hvernig hún varð að veruleika. Þar á 

eftir verður leitað svara hjá þeim kennurum sem komið hafa að náminu á einhvern 

hátt. Að því loknu verður tekið saman hvað brautskráðum og núverandi nemendum 

finnst um námið. Að lokum verða niðurstöður og tillögur að úrbætum ræddar. 

 Höfundar vona að þessi samantekt um námið muni hjálpa til við 

áframhaldandi þróun þess og uppbyggingu.  
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2. Nútímafræði við erlenda skóla 

Nútímafræði eða modern studies er þekktara í skólum erlendis, þá sérstaklega á 

Bretlandseyjum og í Bandaríkjunum. Í Skotlandi er nútímafræði einnig kennd á 

framhaldsskólastigi og þar er náminu lýst sem félags-, stjórnmála- og hagfræðitengdu 

námi sem að snýr bæði að málum nærsamfélagsins og alþjóðamálum (Modern Studies 

Association, e.d.). Nútímafræði er þó einnig kennd á háskólastigi í Skotlandi en 

Háskólinn í Aberdeen, University of Aberdeen, er með miðstöð snemmnútímafræða, 

Early Modern Studies, sem á að sameina virtar fræðigreinar í snemmnútímafræðum í 

öllum aðalatriðum og fóstra samstarf rannsókna á sviðum sögu, heimspeki, 

trúarbrögðum, bókmenntum og fleiri listgreinum (Háskólinn í Aberdeen, e.d.). Of 

langt mál yrði að telja upp alla erlenda skóla sem bjóða upp á nám í nútímafræði og 

verður hér því aðeins reynt að veita örlitla innsýn í hvað í boði er.  

Miðstöð nútímafræða við York háskóla, The Centre for Modern Studies 

(CModS), var opinberlega sett á laggirnar í október árið 2009. Þar með var komin á 

enda langtímaáætlun háskólans um stofnun miðstöðva til vettvangs sögulega 

tímabilstengdra þverfaglegra fræða en áður voru komin til sögunnar miðstöð 

miðaldafræða, miðstöð endurreisnartímans og snemmnútímafræða og miðstöð 

átjándualdarfræða. Við miðstöð nútímafræða eru stundaðar þverfaglegar athuganir á 

tímabilinu frá 1850 fram til dagsins í dag, þar sem við sögu koma hugvísindadeildir 

skólans með sérstakri aðkomu enskudeildar, sögudeildar og listsögudeildar 

(Háskólinn í York, e.d.).  

Miðstöðin stendur fyrir fyrirlestrum af margvíslegu tagi, málþingum og 

ráðstefnum en að auki er boðið upp á hnitmiðaðri námsleiðir er meðal annars fela í sér 

röð rannsóknarflokka allra handa, en sá sem er við lýði um þessar mundir felur í sér 

það sem nefnt hefur verið Cultures of the Global and Narrative. 
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Um það bil sem þessi orð eru færð í letur er miðstöðin að vígja nýja 

þverfaglega framhaldsdeild sem ætluð er til rannsókna í nútímafræðum hinum síðari. 

Frá því haustið 2009, hóf skólinn að taka við umsóknum frá þeim sem hyggjast takast 

á hendur M.A.-nám með áherslu á tímabilið frá 1960 til vorra daga, en nám þar að 

lútandi mun hefjast 2011 (Háskólinn í York, e.d.).  

Við Háskólann í Kent var miðstöð fræðigreinar þeirrar er fæst við 

miðaldafræði allt til snemmnútímafræða stofnuð 1996 innan húmanistafræðideildar 

skólans og eru áherslur þar með afar svipuðu móti og í York (Háskólinn í Kent, 

2010). Við Háskólia Maríu drottningar í Lundúnum, Queen Mary University of 

London, er starfrækt miðstöð til náms er leggur áherslu á endurreisnar- og 

snemmnútímafræði. Þar er á ferðinni þverfaglegt M.A.-nám, hvort tveggja fullt nám 

og hlutanám sem ætlað er meðal annars að efla með nemendum rannsóknargetu þeirra 

með athugunum á evrópskri mannkynssögu, endurreisnartímanum allt til 

upplýsingaaldar, trúarbrögðum og skilningi á trúarbrögðum í sögulegu samhengi, 

bókmenntum, sjónrænni menningu og leiklist á tímabilinu milli 1450-1700 (Háskóli 

Maríu drottningar í Lundúnum, e.d.). 

Þeim sem stundað hafa M.A.-nám í endurreisnar- og snemmnútímafræðum er 

á hinn bóginn boðið upp á undirbúningsnám til doktorsnáms. Háskólinn hefur á að 

skipa einhverju mesta úrvalsliði sérfræðinga á Bretlandi í endurreisnartíma- og 

snemmnútímafræðum (Háskólinn í Kent, e.d.). 

Þá skulu og nefndir til viðbótar tveir erlendir háskólar sem fást við 

nútímafræði en þeir eru í Bandaríkjunum. Annars vegar er um að ræða University of 

Florida og hins vegar George Washington University. Við miðalda- og 

snemmnútímafræðistofnun háskólans í Flórida er boðið upp á þverfaglegt nám í 

fræðigreininni, er tekur til evrópskrar menningar og áhrifa hennar á veröldina á 
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tímabilinu frá miðöldum til vorra daga. Allar hugvísindadeildir skólans koma þar við 

sögu er spannar nám allt frá byrjunarstigi til doktorsnáms. Ýmsar uppákomur á borð 

við fyrirlestra og fleira, sem komið er í kring af hálfu skólans, í tengslum við 

nútímafræði, eru fríar og öllum opnar (Háskólinn í Flórída. e.d.). George Washington 

háskóli byggir sitt nútímafræðinám upp á sama hátt og Háskólinn í Flórída og því má 

leiða líkum að því að þetta nám sé búið að festa sig í sessi í þeim löndum þar sem 

þetta er í boði eins og aðrar greinar innan háskólanna. 

Þá má einnig spyrja sig hvort það gæti ekki orðið til góðs að skoða enn frekar 

nútímafræðinám í erlendum háskólum og taka inn hér það sem hefur gefist vel 

erlendis. Þar sem þetta byggir á samfélagi fræðamanna á svo mörgum sviðum þá væri 

öflugt ef hægt væri að koma á fót miðstöð í líkingu við það sem gert hefur verið bæði 

við háskólann í York og háskóla Maríu Drottningar í London. 

 

3. Rannsóknaraðferðir og kynning á viðmælendum 

3.1. Framkvæmd rannsóknar 

Þar sem lítið er til af upplýsingum um nútímafræði var viðtalsrannsókn framkvæmd. 

Tekin voru viðtöl við fimm fræðimenn sem hafa komið að náminu á einhvern hátt í 

gegnum tíðina. Tveir fræðimenn í viðbót svöruðu spurningum í gegnum tölvupóst. 

Settar voru saman spurningar með það markmið í huga að komast að betri skilningi á 

því hvað nútímafræði er. Til þess þurftu rannsakendur að kynna sér hvernig 

nútímafræðin byrjaði og hvernig hún hefur þróast til dagsins í dag. Rannsakendum 

fannst einnig mikilvægt að komast að því hvað útskrifuðum nútímafræðingum finnst 

um námið og hvernig það hefur nýst þeim. Forvitni lék einnig á að vita hvers vegna 

núverandi nemendur völdu sér námið og hvernig það leggst í þá.  

Viðtölin fóru fram frá því í byrjun janúar og fram í apríl 2010. Rannsakendur 
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höfðu fyrst samband við fræðimenn í gegnum tölvupóst til þess að kanna hvort að 

áhugi væri fyrir því að taka þátt í rannsókninni. Flestir sýndu verkefninu strax áhuga 

og jákvætt viðhorf var áberandi. Einnig var áberandi hversu mörgum þótti þetta 

verkefni tímabært. Fjórir kennarar sem staddir voru á Akureyri fengu val um hvort að 

þeir vildu hitta rannsakendur eða svara spurningum í tölvupósti og skiptist hlutfallið 

jafnt á milli kostanna. Síðar var haft samband við tvo prófessora í Reykjavík sem 

komu að náminu í upphafi og voru viðtölin tekin í Reykjavík. Þessir sex fræðimenn 

fengu allir sömu spurningarnar sem eru í viðauka III, spurningar í viðtölum breyttust 

alltaf eilítið. Viðtal við einn fræðimann var aðeins viðameira en önnur vegna tengsla 

hans við nútímafræðina, spurningarnar sem hann fékk eru í viðauka IV.  

Rannsakendur höfðu síðar samband við brautskráða nemendur í gegnum 

tölvupóst og aðrar leiðir á netinu, til að kanna áhuga fyrir því að taka þátt í 

rannsókninni. Snögg og jákvæð svör gáfu strax til kynna mikinn áhuga og þeir sem 

staddir voru á Akureyri voru flestir til í að hitta rannsakendur. Sautján manneskjur eru 

brautskráðar úr nútímafræði og bárust svör frá tíu þeirra, suma náðum við ekki í og 

svör frá sumum bárust ekki. Fjórir einstaklingar voru tilbúnir til að svara spurningum 

í tölvupósti og var þeim sendur spurningalisti, tveir af þeim svöruðu. Allir 

brautskráðir nemendur fengu sömu spurningarnar sem eru í viðauka V. Tekin voru 

átta viðtöl á Akureyri á mjög löngu tímabili eða þegar viðmælendum hentaði.  

Leitað var svara hjá núverandi nemendum. Sendur var tölvupóstur á 

nemendalista sem rannsakendur fengu í upphafi misseris frá náms- og matsnefnd. 

Síðar kom í ljós að margir af listanum væru hættir eða búnir að skipta um braut. 

Tölvupóstar með spurningalista voru sendir til rúmlega 38 nemenda en um það bil tíu 

manns voru hættir í náminu. Svör bárust frá 14 nemendum af rúmlega 28, þar af var 

einn nemandi hættur í náminu en rannsakendur óskuðu einnig eftir svörum frá 
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nemendum sem voru hættir. Spurningarlisti fyrir núverandi nemendur er í viðauka VI.  

Öll viðtölin voru tekin upp og þau síðar greind. Þrjú viðtöl við fræðimenn 

voru mest notuð til að fá heildarmynd af sögu og hugmynd nútímafræðinnar. Viðtölin 

við alla kennara sem komið hafa að náminu voru greind og fundin voru sameiginleg 

þemu sem ekki verður fjallað um á þessu stigi.  

Viðtöl við fyrrum nemendur og svör sem fengust í tölvupósti frá núverandi 

nemendum voru notuð til að fá heildarmynd af skoðunum nemenda á náminu. Svörin 

voru borin saman og fundin voru sameiginleg þemu.  

 

3.2. Kynning á viðmælendum  

Viðmælendur voru fræðimenn sem komið hafa að nútímafræði á einn eða annan hátt. 

Hér verða þeir stuttlega kynntir.  

Guðmundur Heiðar Frímannsson er prófessor í heimspeki við kennaradeild 

Háskólans á Akureyri. Hann hóf störf við Háskólann á Akureyri árið 1992 og var 

deildarforseti kennaradeildar frá upphafi, 1993 til ársins 2007. Guðmundur var þar af 

leiðandi forseti kennaradeildar þegar nútímafræðin hófst við þá braut. Guðmundur 

lauk doktorsprófi í heimspeki frá St. Andrews í Skotlandi árið 1991. Í faglegu starfi 

sínu hefur hann lagt áherslu á fjögur meginsvið sem eru: menntaheimspeki, 

menntunarfræði, siðfræði og stjórnmálaheimspeki. Á þessum sviðum hefur hann 

meðal annars fjallað um: skóla og samfélag, siðferðilegt uppeldi, árangur í skólum, 

Immanuel Kant, lýðræði, tjáningarfrelsi og margt fleira (Starfsmannaskrá Háskólans á 

Akureyri, Guðmundur Heiðar Frímannsson). 

Giorgio Baruchello er prófessor í heimspeki við félagsvísindadeild Háskólans 

á Akureyri. Hann hefur starfað við skólann frá árinu 2003. Giorgio lauk doktorsprófi í 

heimspeki frá Háskólanum í Guelph árið 2002, á sama tíma var hann stundakennari 
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við skólann. Giorgio vinnur nú við rannsóknir sem tengjast hugmyndasögu og 

siðfræði og einnig heimspeki vísindanna þá sérstaklega hagfræði og líffræði 

(Starfsmannaskrá Háskólans á Akureyri, Giorgio Baruchello).  

Kristján Kristjánsson er prófessor í heimspeki menntunar við Háskóla 

Íslands. Hann starfaði við Háskólann á Akureyri frá árinu 1991 til ársins 2008 og tók 

þátt í undirbúningsvinnunni að nútímafræði. Kristján er með doktorspróf í heimspeki 

frá St. Andrews frá árinu 1990. Hans helstu áherslur í starfi hafa verið: 

menntaheimspeki, siðfræði, sjálfið og tilfinningalífið, lífsleikni og margt fleira. 

Kristján hefur einnig gefið út nokkur rit sem að tengjast fyrrnefndum áherslum 

(Starfsmannaskrá Háskóla Íslands, Kristján Kristjánsson).  

Markus Meckl er lektor við félagsvísindadeild Háskólans á Akureyri. Hann 

hefur starfað við skólann síðan 2004 og kennt mikið í nútímafræði og fjölmiðlafræði. 

Markus hefur lokið doktorsprófi frá Tækniháskólanum í Berlín en ritgerð hans fjallaði 

um: „Hetjur og píslarvotta - minningar frá uppreisninni í fátækrarhverfum Varsjár.“ 

Markus hefur lagt mikla áherslu á helförina og margt sem henni tengist 

(Starfsmannaskrá Háskólans á Akureyri, Markus Meckl).   

Páll Björnsson er dósent í nútímafræði við Háskólann á Akureyri. Hann hefur 

starfað við Háskólann á Akureyri síðan 2005 og hefur komið mikið við sögu í 

tengslum við nútímafræði. Hann tók til að mynda við af Sigurði Kristinssyni í að 

halda utan um nemendur nútímafræðinnar. Páll er með doktorspróf í sagnfræði frá 

Háskólanum í Rochester, New York. Páll hefur verið annar ritstjóri Sögu, tímarits 

Sögufélagsins frá árinu 2003. Áherslur Páls í rannsóknum sínum hafa til dæmis verið: 

líberalismi, þjóðernishyggja og kyngervi á 19. og 20. öld og undanfarið hefur hann 

rannsakað ýmislegt sem að tengist þjóðhetju Íslendinga Jóni Sigurðssyni 

(Starfsmannaskrá Háskólans á Akureyri, Páll Björnsson).  
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Páll Skúlason er prófessor í heimspeki og fyrrum rektor Háskóla Íslands. Páll 

hefur starfað við Háskóla Íslands frá 1971, þar hefur hann meðal annars gegnt starfi 

deildarforseta heimspekideildar þrisvar ásamt því að hafa verið rektor skólans frá 

árinu 1997 til ársins 2005. Páll er með doktorspróf í heimspeki frá árinu 1973 úr 

kaþólskum háskóla í Louvain. Páll hefur sinnt ýmsum stjórnarstörfum á vegum 

Háskóla Íslands ásamt því að sitja í stjórnum utan háskólans. Viðfangsefni sem Páll 

hefur lagt áherslu á í gegnum tíðina eru meðal annars: frumspeki, siðfræði, 

stjórnmálaheimspeki og málefni háskóla. Páll kom á samstarfi Háskóla Íslands við 

Háskólann á Akureyri með því að hvetja til og styrkja samstarfsverkefni í almennum 

hugvísinum sem þróaðist í nútímafræði (Ferilskrá. Páll Skúlason).  

Sigurður Kristinsson er dósent og forseti hug- og félagsvísindasviðs við 

Háskólann á Akureyri. Hann hefur starfað við Háskólann á Akureyri frá upphafi 

nútímafræðinnar árið 2000 og hann hafði yfirumsjón með náminu þar til hann tók 

alfarið við starfi deildarforseta árið 2007. Sigurður er með doktorspróf í heimspeki frá 

Cornell-háskóla í Bandaríkjunum. Áherslur hans í starfi hafa meðal annars verið: 

siðfræði, siðræn sálfræði, hagnýt siðfræði og margt fleira (Starfsmannaskrá 

Háskólans á Akureyri, Sigurður Kristinsson). 

 

4. Niðurstöður rannsóknar 

4.1.  Saga nútímafræðinnar við Háskólann á Akureyri 

Til þess að hægt sé að skilja nútímafræðinámið og tilgang þess betur þá er gott að líta 

yfir sögu þess frá upphafi hérlendis. Leitað var svara hjá þremur fræðimönnum sem 

komu að náminu, allt frá fyrstu hugmynd og að því að hrinda því í framkvæmd og 

þróa það áfram. 

Hugmyndin að almennu hugvísindanámi er ævagömul og tíðkaðist slíkt nám á 
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miðöldum. Páll Skúlason prófessor og fyrrum rektor Háskóla Íslands hefur lengi haft 

áhuga fyrir því að koma af stað slíku námi hér á Íslandi. Það hefur að hans reynst 

erfitt að sannfæra stjórnendur Háskóla Íslands að slíkt nám sé nauðsyn en Páll telur að 

það sé vegna þess að stjórnendur óttist að nemendur muni flykkjast í slíkt nám og að 

þeir missi þá nemendur úr öðrum fögum. Hugmynd Páls var sú að námið yrði eins árs 

almennt hugvísindanám og að það ætti að undirbúa nemendur fyrir frekara nám og 

jafnvel hjálpa því að finna hvar áhugasvið þeirra liggur (Páll Skúlason munnleg 

heimild, 5. mars 2010).   

Háskólar á miðöldum höfðu tvenns konar menntunarstefnu. Önnur stefnan var 

almennt nám, að hafa nám sem að hentaði öllum og hin var að hafa faglegt nám á 

sérstökum sviðum. Í báðum þessum stefnum var nemendum kennd gagnrýnin hugsun. 

Nemendur þurftu að taka tvenns konar tímabil í almenna náminu áður en þeir fengu 

að stunda nám í einhverri faggrein eins og til dæmis; læknisfræði, lögfræði eða 

guðfræði. Þessi tímabil eru kölluðu trivium og quadrivium, hið fyrra inniheldur þrjár 

fyrstu greinarnar af hinum sjö frjálsu menntum. Greinarnar eru málfræði, mælskulist 

og rökfræði. Þessar greinar kenna nemendum að fara með hugmyndir og setja mál sitt 

faglega fram svo að aðrir skilji þær. Til þess þurfa nemendur að hafa öðlast þá hæfni 

að skilja sig og aðra og að hafa vald á máli. Nemendur áttu að stunda þetta nám á 

þessu tímabili í um það bil tvö til þrjú ár áður en þeir gátu farið á seinna tímabilið, 

quadrivium. Það tímabil inniheldur hinar fjórar æðri vísindagreinar af hinum sjö 

frjálsu menntum, sem eru reikningur, rúmfræði, stjarnfræði og tónlist (Páll Skúlason, 

2008:453). 

Þessi tvö tímabil voru kennd með viss markmið í huga. Fyrra tímabilið, 

trivium, átti að efla tjáningu um hugmyndir og hugsanir og gera þær skilvirkari í eigin 

huga og huga annarra. Seinni tímabilið, quadrivium, átti að kenna fólki þá ögun sem 
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það þarf að temja sér til þess að skilja heiminn almennt og vera fært um að geta gert 

sér einhverja heimsmynd (Páll Skúlason, 2008:453).             

Hugmyndin að Nútímafræði er komin frá þessu almenna námi eða studium 

generalis úr miðaldaháskólunum. Þar sem þessi hugmynd Páls hafði ekki fengið 

mikinn hljómgrunn í Háskóla Íslands þá ákvað hann að hvetja Háskólann á Akureyri 

til þess að hefja slíkt nám. Hann ræddi við Þorstein Gunnarsson þáverandi rektor 

Háskólans á Akureyri og sagði honum frá þessari hugmynd sinni og að Háskóli 

Íslands væri tilbúinn að styrkja slíkt nám og hefja þar með samstarf við Háskólann á 

Akureyri (Páll Skúlason munnleg heimild, 5. mars 2010). Á þessum tíma var Páll 

Skúlason rektor Háskóla Íslands og telja menn að sterkar taugar hans til Akureyrar 

hafi komið af stað hugmyndinni um samstarf háskólanna (Sigurður Kristinsson 

munnleg heimild, 22. janúar 2010 og Kristján Kristjánsson munnleg heimild, 5. mars 

2010). 

Páll talaði einnig við Kristján Kristjánsson þáverandi prófessor í heimspeki 

við Háskólann á Akureyri. Hugmynd Páls var frekar óljós að mati Kristjáns en hún 

snerist um að það væri talsverður hópur af nemendum við Háskóla Íslands og fyrir 

norðan sem að hefði áhuga á einhvers konar almennu námi í hugvísindum. Í upphafi 

hugsaði Páll sér þetta sem eins árs nám sem að gæti hjálpað fólki að finna út hvað það 

vildi læra. Páll bað svo Kristján og fleiri um að velta fyrir sér hvað hægt væri að gera 

og setja eitthvað niður á blað (Kristján Kristjánsson munnleg heimild, 5. mars 2010).  

Hugmyndin og nafnið varð svo til fyrir tvær algjörar tilviljanir. Sú fyrri var sú 

að Kristján hafði verið að leita að framhaldsnámi fyrir nemanda, sem hafði meiri 

áhuga á hugmyndasögu en beinni heimspeki, að námi erlendis og datt inn á 

heimasíður tveggja háskóla í Bretlandi. Annar skólinn var Háskólinn í Kantaraborg í 

Northwest Canterbury og hinn var Háskólinn í York eða Jórvík. Báðir þessir skólar 
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buðu upp á M.A.-nám í nútímafræði eða Center in medieval and modern studies. 

Seinni tilviljunin var svo sú að það höfðu verið miklar deilur í gangi, sem Kristján tók 

meðal annars þátt í, um módernisma og póstmódernisma. Kristjáni fannst þetta því 

allt í einu gráupplögð hugmynd að hafa nútímann sem hinn rauða þráð og búa til nám 

sem héti nútímafræði (Kristján Kristjánsson munnleg heimild, 5. mars 2010).  

Páli Skúlasyni og Þorsteini Gunnarssyni leist báðum vel á þessa hugmynd og 

það var strax ákveðið að nýta sér fjarfundatæknina svo að hægt væri að kenna á 

báðum stöðum. Kristján kláraði þá að útbúa eins konar grind af náminu og setti upp 

hugmyndir að námskeiðum. Páll hafði stungið upp á því að fá Sigurð Kristinsson til 

að leiða þetta nám og hafði rætt við hann um einhvers konar almennt hugvísindanám. 

Sigurður kemur norður og líst vel á þá hugmynd sem komin er og Þorsteinn felur 

honum að útfæra þetta nánar (Kristján Kristjánsson munnleg heimild, 5. mars 2010).  

Sigurður Kristinsson hefur haldið utan um nútímafræðina frá upphafi. Í apríl 

árið 2000 kom fyrsta kynningarefnið fyrir sjónir almennings. Þá var tekið til við það 

af krafti að kynna og auglýsa námið. Það skilaði því að rúmlega 30 manns sóttu um 

námið alls staðar af á landinu. Á Akureyri voru um það bil 19 manns sem sóttu námið 

enda hafði verið beðið lengi eftir námi fyrir norðan á hugvísindasviði. Á Ísafirði var 

tíu manna fjarnámshópur og einnig voru nemendur í Reykjavík. Lágmarks fjöldi til 

þess að fjarnám væri kennt á stöðum var fimm manns. Í viðtali við Sigurð Kristinsson 

kemur fram að með tilkomu nútímafræðinnar hafi fjölbreytileiki háskólans aukist, 

bæði í námi og með nemendum og það hafi haft jákvæð áhrif á skólann í heild 

(Sigurður Kristinsson munnleg heimild, 22. janúar 2010). 

Nútímafræðin var í þrjú ár vistað í kennaradeildinni sem eins árs námsbraut 

sem hægt var að taka í fjarnámi. Síðan hóf félagsvísinda- og lagadeild starfsemi árið 

2003 og þá færðist nútímafræðin yfir í þá deild, en í henni var ekki boðið upp á 
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fjarnám. Í kjölfar flutninganna voru gerðar breytingar á nútímafræðinni þar sem farið 

var að nýta þau námskeið sem kennd voru í félagsvísindadeildinni. Á fyrsta árinu sem 

félagsvísindadeildin var starfrækt, árið 2003 - 2004, þrýstu nemendur sem þá komu 

inn í nútímafræðina, á að það yrði hægt að halda áfram eftir fyrsta árið. Þessi 

hugmynd hafði heyrst áður en þá var ekki möguleiki á þeim breytingum. Möguleikinn 

breyttist með tilkomu félagsvísindadeildar og þá var ákveðið að nemendur í 

nútímafræði gætu haldið áfram og lokið B.A.-prófi í nútímafræði. Nemendur myndu 

þá taka skyldunámskeið í nútímafræði og svo myndu þeir velja sér áherslusvið og taka 

námskeið af öðrum námsbrautum. Þessi uppbygging hefur haldist að mestu leyti fram 

á þennan dag en námið er í stöðugri þróun (Sigurður Kristinsson munnleg heimild, 22. 

janúar 2010). 

Meginmarkmið nútímafræðinámsins átti að vera að að þjálfa fólk í 

gagnrýninni hugsun og gera það um leið hæfara til að takast á við hvað sem er bæði í 

vinnu og námi. „Eitt mikilvægasta verkefni háskóla er að mennta fólk svo það kunni 

að nýta sér gagnrýna hugsun og læri að nota hugmyndir til þess að finna góðar lausnir 

á hinum ýmsu vandamálum sem það þarf að takast á við í lífinu.“ (Páll Skúlason, 

2008:452, þýðing).  

 

4.2. Uppbygging námsins 

Á upphafsárum nútímafræðinnar við Háskólann á Akureyri voru gefnir út 

kynningarbæklingar varðandi námið og hér á eftir verður kynnt hvernig aðstandendur 

námsins sáu það fyrir sér. 

Í upphafi var nútímafræði kennd sem 30 eininga námsbraut, það er fullt nám í 

eitt skólaár, í almennum hugvísindum. Það byrjaði sem samstarfs- og þróunarverkefni 

milli Háskóla Íslands og Háskólans á Akureyri haustið árið 2000. Þessu námi var 
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stjórnað frá Akureyri og Háskólinn á Akureyri sá um alla framkvæmd, skráningu og 

þess háttar. Kennt var með fjarfundabúnaði bæði frá Háskóla Íslands og Háskólanum 

á Akureyri og átti námið að vera aðgengilegt öllum landsmönnum sem aðgang höfðu 

að fjarfundabúnaði og næði lágmarksfjölda nemenda í hóp eða fimm manns. 

Megininntak námsbrautarinnar var og er tildrög og eðli nútímans. Farið er yfir 

hvað hefur gerst í heiminum og af hverju við erum þar sem við erum. Einnig hvert við 

stefnum og hvernig hægt er að átta sig á samhengi ólíkra stefna og strauma á hinum 

ýmsu fræðasviðum. Í byrjun var einnig lögð áhersla á að veita aðferðafræðilegan 

bakgrunn sem myndi nýtast í frekara háskólanámi (Viðauki I). 

Stefnan var tekin á að námið yrði metið sem 30 eininga aukagrein í deildum 

bæði við Háskóla Íslands, Háskólann á Akureyri og Kennaraháskóla Íslands, sem nú 

hefur verið sameinaður Háskóla Íslands, og fram kom í kynningarefni að þetta nám 

eigi sér hliðstæður víða erlendis.  

Þessi braut átti að auka möguleika og skapa ný tækifæri til háskólanáms um 

land allt, þar sem að sérþekking prófessora og annars starfsfólks byggði sterkan 

grunn. Mikil áhersla var lögð á akademísk vinnubrögð sem nýtast á fjölda annarra 

sviða. Námið var kynnt sem  þverfaglegt nám, sem er gott til að kynnast ólíkum 

fræðigreinum sem er forsenda fyrir því að nemendur finni sér hvaða nám hentar þeim 

best og koma í veg fyrir að nemendur flakki á milli brauta í leit að réttri námsleið. 

Fyrsta misserið voru einungis kennd skyldunámskeið sem samanstóðu af 

eftirfarandi námskeiðum:  

 Aðferðafræði - ögun í fræðilegum vinnubrögðum, upplýsingaöflun, 

heimildanotkun, framsetning íslensk máls, hugtök, rökfræði og vísindalegar 

aðferðir. 

 Enska sem fræðimál í hugvísindum - Textagreining, fræðileg ritsmíð og 
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notkun fræðilegra texta í akademísku námi. 

 Hugmyndasaga - Hugmyndir manna um sjálfa sig, veruleikann, guð, 

mannlega þekkingu og siðferði og hvaða áhrif þessir þættir hafa á okkar daga.  

 Nútímahugtakið - Hver eru sérkenni nútímans og hinn margháttaði skilningur 

sem lagður er í hann. Umfjöllun byggð á heimspeki, félagsfræði, sagnfræði, 

bókmenntum og öðrum listgreinum. 

 Bókmenntir og sjálf frá upplýsingu til nútíma - Birtingamyndir sjálfsins í 

bókmenntum og hvernig þær hafa þróast frá síðari hluta 18. aldar til dagsins í 

dag. Skoðuð verk með ólíkan uppruna (Viðauki I). 

 

Af þessu má sjá að einungis tvö námskeið, sem kennd voru á fyrsta misseri 

nútímafræðinnar, eru kennd enn í dag, en það eru Hugmyndasaga og Nútímahugtakið. 

Þó var Aðferðafræði ekki tekin út úr náminu heldur þróaðist út í námskeið sem heitir í 

dag Vinnulag og einnig er komið inn á þetta í Upplýsingarýni, en þau námskeið eru 

bæði skylda á fyrsta ári. 

Á vormisseri árið 2001 voru eftirfarandi námskeið kennd sem skyldufög: 

 Siðfræði - Helstu hugtök, aðferðir og úrlausnir heimspekilegrar siðfræði og 

þjálfun í að ræða og hugsa þessar hugmyndir á gagnrýninn hátt. 

 Vísindasaga - Saga ólíkra vísindagreina eins og eðlisfræði, líffræði, 

erfðafræði, jarðfræði og sálfræði. Aðaláhersla lögð á sögu eðlisfræðinnar en 

einnig inntak helstu vísindakenninga eins og Miklahvell og þróunarkenningar 

Darwins.  

 Listasaga - Helstu tímabil listasögunnar og þróun hennar frá miðaldalokum til 

20. aldar, með sérstakri áherslu á samtímalist og uppruna hennar.  

 Kynjafræði - Grundvallarhugtök í kynjafræðum, staða karla og kvenna í 
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íslensku samfélagi og rannsóknir því tengdar (Viðauki I) 

 

Á þessu misseri gat nemandi valið sér námskeið upp á 5 einingar af brautum 

Háskólans á Akureyri og Háskóla Íslands, sem voru þá ekki kennd í fjarkennslu, með 

samþykki umsjónarmanns. Þeir sem sáu sér ekki fært að taka þessi námskeið í 

viðkomandi skólum skrifuðu tvær rannsóknarritgerðir um valin efni (Viðauki I). 

Þarna eru einnig tvö fög sem ennþá eru kennd sem skylda, en þó er siðfræðin 

sennilega með eitthvað breyttum áherslum en í dag heitir það Siðfræði og álitamál. 

Kynjafræðin stendur þó að öllum líkindum eftir með sömu áherslur og í byrjun, þótt í 

dag sé hún kennd af fleiri kennurum sem taka þá fyrir hvert og eitt sérsvið, sem ætti 

að gefa enn markvissari kennslu á þessu sviði. 

Kennarar þetta fyrsta starfsár voru ellefu talsins og þar af fimm sem kenndu 

frá Háskóla Íslands en hinir starfandi við Háskólann á Akureyri, ýmist í fullri stöðu 

eða sem stundakennarar (Viðauki I). 

Eins og sjá má var mikil áhersla lögð á gagnrýna hugsun ásamt því að fræða 

og upplýsa um alla þá ólíku þætti sem tvinnast saman og skapa þá heild og þann heim 

sem við búum í og þennan tíma sem við köllum nútímann. Allt frá upphafi hefur verið 

kappkostað að hafa fagfólk og öfluga kennara í hverri stöðu og hefur það tekist afar 

vel að mati höfunda. Þverfagleiki þessa náms gerir það að verkum að það opnar mikla 

möguleika á framhaldsnámi á hinum mörgu sviðum hugvísindanna.  

Haustið 2003 var nútímafræðin sett undir nýstofnaða félagsvísinda- og 

lagadeild við Háskólann á Akureyri og þá varð til sá möguleiki að taka nútímafræði til 

B.A.-prófs. Reyndar var hægt að taka nútímafræði á fjóra vegu; sem 30 eininga 

aukagrein, 60 eininga aðalgrein til B.A.-prófs, 90 eininga aðalgrein til B.A.-prófs, eða 

sem hluta 120 eininga til B.A.-prófs, eða samsett prófgráða þar sem bætt er við 30 
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einingum af öðru sviði og útskrifast með tvær samsettar B.A.-prófgráður (Háskólinn á 

Akureyri, e.d.).  

Skólaárið 2004-2005 var komin nokkuð föst mynd á námið, þá voru einungis 

skyldunámskeið fyrsta árið en svo aftur talsvert val tvö næstu ár af þeim 

áherslusviðum sem viðkomandi hefur kosið sér. Það var einnig talið að það frelsi sem 

nemendur fengu til að velja sér áherslu svið gerði þá einnig meira ábyrga fyrir námi 

sínu. Á þessum tíma voru áherslusviðin eftirfarandi: Hugvísindaáhersla, uppeldis- og 

menntunaráhersla, félagsvísindaáhersla; sálfræði, fjölmiðlar og samfélags- og 

hagþróunarfræði og lögfræðiáhersla (Viðauki II). Til þess að þetta gangi upp þarf 

nemandinn að vera fær um að skipuleggja sig fram í tímann, til dæmis að hafa lokið 

tilskildum áföngum, þar sem forkröfur eru gerðar til að geta valið það sem hugurinn 

stendur til.  

Námið hefur þróast í gegnum árin og í nýjum kynningarbæklingi frá 

Háskólanum á Akureyri kemur eftirfarandi fram:  

Nútímafræði er þverfagleg grein á sviði hugvísinda. Háskólinn á Akureyri 

býður einn íslenskra háskóla upp á 180 ECTS eininga nám í nútímafræði til 

B.A.-gráðu. Í náminu er hugað að rótum nútímans og þeim umbyltingum sem 

honum hafa fylgt, en nútíminn er nafn á þeim lífsháttum, hugmyndaheimi og 

samfélagsgerð sem hóf að ryðja sér til rúms á Vesturlöndum á ofanverðri 18. 

öld. Námið er þverfaglegt vegna þess að fjallað er um nútímann frá mörgum 

hliðum, m.a. frá sjónarhóli heimspeki, sagnfræði, bókmenntafræði og ýmissa 

félagsvísindagreina (Kynningarbæklingur, 2010)  

 

Námsmatið er ekki hið hefðbundna að hafa eitt stórt próf í lokin, heldur er lögð 

áhersla á verkefni yfir misserið, minni próf og ritgerðarsmíðar. Einnig eru alltaf 

einhver námskeið sem eru kennd á ensku og eykur það einnig hæfni nemenda og gerir 

kröfur til þeirra. Nútímafræðin er sögð: 
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„…góður kostur fyrir þá sem vilja afla sér breiðrar menntunar með öflugum 

grunni í hugvísindum. 

 Hún hentar þeim vel sem vilja taka hluta af námi sínu við erlenda háskóla, 

en nemendur eru hvattir til þess að eyða a.m.k. einu misseri við erlendan 

samstarfsháskóla. 

 Hún hentar þeim vel sem vilja taka aðal- eða aukagrein í hug- eða 

félagsvísindum við Háskóla Íslands eða erlenda samstarfsháskóla. 

 Hún er góður undirbúningur fyrir framhaldsnám í ýmsum greinum hug- og 

félagsvísinda. 

 Hún eflir víðsýni, skilning á eigin umhverfi, gagnrýna hugsun og getu til 

að takast á við flókin verkefni. Námið veitir m.ö.o. staðgóða almenna 

menntun, sem er eftirsóknarverð í margvíslegum störfum, hvort sem er hjá 

ríki eða sveitarfélögum, stofnunum, samtökum eða einkafyrirtækjum.“ 

(Kynningarbæklingur, 2010).  

 

Nútímafræðin er byggð upp á ákveðnum grunnfögum (54 ECTS einingar) sem eru 

skylda og síðan velur hver og einn sér valnámskeið af tveimur áherslusviðum (126 

ECTS einingar). Þessi áherslusvið eru: Hugvísindasvið, Austur-Asíufræði, Samfélags- 

og hagþróunarfræði, Þjóðfélagsfræði, Fjölmiðlafræði og Lögfræði (Háskólinn á 

Akureyri, e.d.). 

Reynt hefur verið að sníða stakk eftir vexti og því hefur hentað vel að kenna 

fyrsta árið í nútímafræðinni með sem flestum grunnáföngum annarra deilda á hug- og 

félagsvísindasviðinu. Þetta hefur gefist vel bæði kennslufræðilega og fjárhagslega. 

Einnig hefur það virkað vel að samkenna fög á öðru og þriðja ári í nútímafræðinni og 

ekki verið kvartað yfir því af nemendum, en þetta gefur deildinni aukinn 

rekstargrundvöll (Páll Björnsson munnleg heimild, 11. mars 2010). 

Strax næsta skólaár eða haustið 2010 eru breytingar væntanlegar á skipulagi 

námsins og námsskráin verður þannig að fyrsta árs nemar verða að velja á milli 

fjögurra námskeiða. Búið er að útbúa töflu fyrir þessi námskeið sem ekki eiga að 
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rekast á skyldunámskeið í stundarskrá en þessi námskeið eru: Hagnýt íslenska, Saga 

sálfræðinnar og Rannsóknaraðferðir I. Ef nemanda hugnast ekki eitthvað af þessu 

vali er viðkomandi frjálst að velja annað en þarf þá að finna námskeið sem rekst ekki 

á í stundaskrá og fá samþykki formanns náms- og matsnefndar. Á seinna misserinu 

verða námskeiðin: Eigindlegar rannsóknaraðferðir, Saga og samfélag og 

Rannsóknaraðferðir II sett inn í töflu þannig að árekstur verði ekki. Þetta er gert til 

þess að beina nemendum inn á þau námskeið sem gætu komið sér vel fyrir þá að hafa 

tekið á seinni stigum námsins án þess þó að taka af þeim valmöguleika (Páll 

Björnsson munnlega heimild, 11. mars 2010). 

Páll Skúlason telur að enn sé þörf á eins árs þverfaglegu grunnnámi í hug- og 

félagsvísindum víð Háskóla Íslands. Sem einkum þjónaði þeim tilgangi að hjálpa 

nemendum að velja rétta framhaldsleið, hér hafi þetta verið þannig í upphafi en er nú 

orðið að fullu námi til B.A.-prófs. Honum finnst að hægt sé að gera þetta á marga 

vegu og ekkert endilega ein rétt leið í þeim efnum en hann hefur ekki sett síg 

sérstaklega inn í uppbygginu og framkvæmd nútímafræðinnar við Háskólann á 

Akureyri, eins og hún er í dag. Að mati Páls þá er heitið nútímafræði að sumu leyti 

gott, því það gefur í skyn að þarna sé eitthvað nýtt á ferðinni. Þetta byggir þó á mjög 

klassískum grunni sem kemur frá fræðimönnum miðaldanna um trivium og 

quadrivium, en þessar hugmyndir eitthvað sem Páli finnst að eigi ekki síður við í dag 

og ætti að taka upp á nýjan leik (Páll Skúlason, munnleg heimild, 5. mars 2010). 

 

4.3. Kennarar 

Þeir kennarar sem koma mest að kennslu í nútímafræði í dag eru; Markus Meckl, 

Giorgio Barucello og Páll Björnsson. Það koma að sjálfsögðu mun fleiri kennarar við 

sögu, en það er þá oftast í gegnum greinar sem eru samkenndar með öðrum 
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námsbrautum innan hug- og félagsvísindasviðs. 

Rannsakendur ræddu við þessa aðila til að reyna að fá innsýn í hugmyndir 

þeirra um námið og hvert það stefnir. Eftir greiningu á viðtölunum voru þeir þættir 

sem að stóðu upp úr teknir og fengust þá eftirfarandi þemu; skilgreining, nafnið, 

nemendafjöldi og framtíðin. 

 

4.3.1. Skilgreining  

Sú skilgreining sem notuð er á nútímafræðinámið, er að þetta sé þverfaglegt nám á 

hug- og félagsvísindasviði. Við spurðum kennarana og nemendurna út í hvernig þeir 

myndu skilgreina námið og flestir voru sammála þessu en sumir komu þó með 

ýtarlegri útfærslur.  

Í upphafi átti að leggja áherslu á að kenna námskeið með tilliti til þess hvenær 

nútíminn hefst, þar sem að hver fræðagrein fyrir sig er ekki endilega með sömu 

skilgreiningu á því. Það átti sem sagt að laga námskeið að þörfum nemenda í 

nútímafræði eða eins og Kristján Kristjánsson segir: 

„Þannig að þetta var svona okkar hugmynd að þetta gæti orðið rauður þráður í 

öllum námskeiðum á einhvern hátt, þess vegna yrði nauðsynlegt til dæmis að 

kenna listasögu á svolítið annan hátt fyrir nútímafræðinemendur. Eins með 

hugmyndasögu, að hugmyndasagan yrði á einhvern hátt löguð að þörfum 

nútímafræðinemenda, minni áhersla á fortíðina og meiri áhersla á tímabilið 

eftir að nútíminn hefst.“ (Kristján Kristjánsson munnleg heimild, 5. mars 

2010).  

 

Markus hefur ekki neina vissa skilgreiningu á náminu, en finnst það taka á almennum 

þáttum mannlífsins og kenna nemendum grunn í sögu, félagsfræði og heimspeki í takt 

við nútímann. Hann segir að nútíminn hafi byrjað á vissan hátt eftir frönsku 

byltinguna og allt sem á eftir kemur tengist skilningi okkar á þeim atburði og öðrum 



Nútímafræði við Háskólann á Akureyri  23 

 Háskólinn á Akureyri 

 Anna Lilja Björnsdóttir og Elísabet Katrín Friðriksdóttir  
 

sem leitt hafa okkur þangað sem við erum í dag. Markus segir að ef nemendur ná að 

klára námið sitt þá eiga þeir að hafa góðan grunn í öllu og geta farið í hvaða 

mastersnám sem er: 

„Mér finnst þetta nám vera afar opið og allir þeir nemendur sem áhuga hafa á 

hugvísindum (e.humanities) ættu að finna sinn farveg þarna og geta fundið 

fullnægjandi svar við spurningum sínum.“ (Markus Meckl munnleg heimild, 

5. febrúar 2010). 

 

Markus telur einnig að eftir námið eigi nemandinn að hafa hagnýta færni, geta skrifað, 

tjáð sig og aukið samskiptahæfileika sína. Þetta nám er afar opið og allir sem áhuga 

hafa á mannlegum þáttum ættu að finna eitthvað við sitt hæfi. Honum finnst þó að það 

mætti opna námið enn frekar þannig að nemendur gætu valið sér námskeið úr öðrum 

deildum háskólans til dæmis úr viðskiptafræði, en of mikið reglubákn er honum ekki 

að skapi.  

Páll Björnsson talar um að þetta ætti að vera tenging milli helstu greina 

hugvísindanna: 

„Það er náttúrlega bara þessi hugmynd um þverfagleika, að reyna að tengja 

saman helstu greinar hugvísinda sko. ...En hugmyndin er náttúrlega þessi að 

bjóða upp á einhvers konar almenn hugvísindi en þá fyrst og fremst að 

fókusera á nútímann, þá síðustu 2 - 300 ár. Auðvitað getur hann farið eitthvað 

lengra aftur en það er aðal fókusinn, það er í sjálfu sér ekkert vitlaust.“ (Páll 

Björnsson munnleg heimild, 11. mars 2010).  

 

Sú nálgun að hafa þetta nám á þverfaglegum grunni og taka á mörgum greinum á að 

skapa viðamikla þekkingu og reyna að spyrna við þeirri sérhæfingu sem orðið hefur í 

háskólanámi. Það getur verði slæmt að festast í hjólfari sérhæfingar og leitt af sér 

vissa forheimskun. Páll taldi þessa þróun ekki jákvæða: 

„En það að ljúka B.A.-námi eins og sumir gera við Háskóla Íslands, með því 
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að taka þrjú ár í einhverri afmarkaðri grein, ég held að það sé ekki af hinu 

góða. Áður fyrr var það nú þannig, fyrir 20 – 30 árum, að fólk þurfti alltaf að 

taka tvær greinar.“ (Páll Björnsson munnleg heimild, 11. mars 2010).  

 

Sigurður Kristinsson segir grunnhugmyndina vera að nemendur fái sem breiðastan 

grunn: 

„Þar sem að markmiðið er að þú þroskist sem hugsandi einstaklingur á sama 

tíma og þú ert að öðlast einhverja sérhæfða þekkingu á einhverju sviði sko, og 

þá er lögð áhersla á þessa breidd líka, að þú verðir ekki svona fag-idiot, að þú 

verðir ekki einhver sem veit bara eitthvað um eitthvað þröngt.“ (Sigurður 

Kristinsson munnleg heimild, 22. janúar 2010). 

 

Þarna má segja að kjarni málsins sé fundinn. Nútímafræði á að stuðla að þekkingu á 

mörgum sviðum og gera nemendur hæfa til að takast á við mörg misjöfn og krefjandi 

verkefni.  

Aðspurður hvort að nútímafræðin eigi sér einhverja fyrirmynd í öðrum skólum 

nefnir Sigurður bandaríska háskólakerfið:  

„Eins og ég segi var grunnhugmyndin kannski svona að bjóða upp á almennt 

hugvísindanám og auðvitað eru þar fyrirmyndir, ekki síst t.d. úr bandarísku 

háskólakerfi, þar sem að nemendur sérhæfa sig ekki endilega eins mikið strax 

á B.A.-stigi, ekki eins snemma og hérna. Það er svona meiri breidd kannski í, 

meira um þessi liberal arts education, sem kölluð er.“ (Sigurður Kristinsson 

munnleg heimild, 22. janúar 2010).  

 

4.3.2. Nafnið 

Í upphafi þurfti að sjálfsögðu að finna nafn á þessa nýju námsleið, eitthvað sem myndi 

bæði vekja eftirtekt, vera áhugavekjandi og gæti fest sig í sessi í samfélaginu. Þó var 

ekki vitað í upphafi hvernig þessi tilraun myndi takast eða eins og Kristján 

Kristjánsson segir: 
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„Við vorum ekkert voðalega bjartsýnir á að þetta mundi kannski verða 

langlíft. Vegna þess að við vitum að Íslendingar, nemendur eru nú 

íhaldssamir, vilja fara inn í eitthvað sem að þeir kannast við, og nútímafræði er 

ekki þekkt hugtak á Íslandi og svona.“ (Kristján Kristjánsson munnleg 

heimild, 5. mars 2010).  

 

En eftir ekki svo langan tíma þá er þetta strax farið að seytla inn í æðar landans og 

Kristján telur þetta vera á réttri leið: 

„Ég held nú kannski núna eftir öll þessi ár að þetta hugtak sé ekki eins 

framandi fyrir fólk á Íslandi og það var þá.“ (Kristján Kristjánsson munnleg 

heimild, 5. mars 2010).  

 

Einnig voru uppi umræður um hvort að þetta nafn væri nógu gott, þegar rætt var við 

Pál Björnsson þá kom sú umræða upp og hann segir: 

„Það mun líklega koma upp aftur umræðan um að breyta nafninu og annað 

slíkt sko. En menn hafa ekki þorað að gera það sko. Menn hafa ekki verið 

vissir um að það sem að kæmi í staðinn væri endilega betra sko, en það er bara 

eitthvað sem að þarf að ræða um.“ (Páll Björnsson munnleg heimild, 11. mars 

2010).  

 

En þótt að nútímafræðinámið og heiti námsins sé nýtt af nálinni hérlendis, þá á þetta 

sér fyrirmyndir erlendis og byggir í raun á afar gömlum grunni og Páll Skúlason segir: 

„En þar sem að heitið nútímafræði getur verið áhugavekjandi fyrir suma, því 

þetta sé svona sérstaklega til að átta sig á nútímaheimi og nafnið að sumu leyti 

gott. En það gefur kannski í skyn að þarna sé eitthvað nýtt á ferðinni, þegar í 

raun og veru ég er að hugsa um að þetta almenna nám eða nútímafræðin eins 

og ég sé hana fyrir mér, hún byggir á mjög klassískum grunni.“ (Páll Skúlason 

munnleg heimild, 5. mars 2010).  

 

Guðmundur Heiðar tekur undir þetta og segir: 
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 „Í upphafi höfðum við áhyggjur af nafninu nútímafræði sem átti sér enga sögu 

í málinu né í íslenskum háskólum og vorum ekki viss hvort nemendur vissu 

hvað væri þarna á ferðinni. Enska orðið er modern studies sem er prýðilega 

þekkt sem námsleið í háskólum í enskumælandi löndum.“ (Guðmundur H. 

Frímannsson munnleg heimild, 2. febrúar 2010).  

 

Það sem ef til vill er mest að rugla almenning þegar kemur að umræðunni um 

nútímafræði, er það að flestir telja nútímann vera einungis það sem er að gerast hér og 

nú. En nú er það einu sinni svo að nútíminn á sér langan aðdraganda og upphaf hans 

má rekja til enda miðaldanna, eða um miðja 18. öld. Allt sem varð til þess að við 

erum stödd þar sem við erum í dag kemur nútímanum við. Allir þeir atburðir, allt frá 

stjórnmálum að nýjustu tækni og vísindum, hafa haft áhrif og við verðum að skoða 

fortíðina og læra af reynslunni til þess að geta byggt upp sem besta framtíð og lifað 

sátt í nútímanum. Nafnið telja höfundar gott og lýsir vel því stóra sviði sem það 

spannar.  

 

4.3.3. Nemendafjöldi 

Það hlýtur alltaf að vera erfitt að meta það fyrirfram hvernig aðsókn og viðtökur 

svona nýtt nám fær, þó hlýtur að mega meta það sem jákvætt fyrir uppbyggingu 

námsins hversu góðar viðtökur það fékk alveg frá upphafi. Eins og eftirfarandi tafla 

sýnir hefur heildarfjöldi nemenda haldist nokkuð jafn í gegnum árin.  
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Nemendur á fyrsta, öðru og þriðja ári í nútímafræði við Háskólann á Akureyri frá 

upphafi til dagsins í dag (Háskólinn á Akureyri, e.d. mynd). 

 

Eins og sjá má á ofangreindri töflu eru breytingar á fjölda nemenda á milli námsára. 

Þetta getur stafað af því að margir færa sig á milli sviða, seinka náminu eða hætta 

alveg af einhverjum ástæðum.  

 Kristján Kristjánsson talaði um að þróun námsins hafi stýrst af utanaðkomandi 

áhrifum eins og sparnaði en telur þó að allt sé þetta á réttri leið: 

„Ég reyndar var svolítið hissa á því að það skyldi fást nægilega stór hópur í 

þetta og enn meira hissa á því að þetta hefur þó meira og minna haldið velli 

síðan þá, að vísu hefur þetta verið þynnt út vegna sparnaðar í skólanum og 

fleiri og fleiri námskeið eru úr öðrum deildum og samkennt. En samt hefur 

flest árin verið nægilega stór hópur til að fara af stað með þetta, sem mér 

finnst mjög jákvætt.“ (Kristján Kristjánsson munnleg heimild, 5. mars 2010).  

 

Þetta má allt telja afar eðlilegt, en eins og Guðmundur Heiðar segir þá tekur tíma að 

festa nýjar greinar í sessi og þær greinar sem þekktar eru hafa alltaf visst forskot: 

„Hefðbundnar greinar sem nemendur kannast við, vita í meginatriðum við 

hverju er að búast, draga nemendur til sín en nýrri greinar eiga erfiðara 

Nútímafræðinemendur frá haustmisseri 2000 – vormisseris 2010 
                     

  HAUST VOR HAUST VOR HAUST VOR HAUST VOR HAUST VOR 

  2000 2001 2001 2002 2002 2003 2003 2004 2004 2005 

1. ár 28 31 15 13 21 23 18 20 7 9 

2. ár         1 1 7 8 22 13 

3. ár                   7 

Samtals 28 31 15 13 22 24 25 28 29 29 

           
           

  HAUST VOR HAUST VOR HAUST VOR HAUST VOR HAUST VOR 

  2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 

1. ár 4 4 14 10 10 12 12 19 18 9 

2. ár 4 5 7 7 4 4 6 7 10 9 

3. ár 8 9 3 3 5 7 5 6 8 12 

Samtals 16 18 24 20 19 23 23 32 36 30 
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uppdráttar.“ (Guðmundur H. Frímannsson munnleg heimild, 2. febrúar 2010).  

 

En nútímafræði námið hefur samt mætt sveiflum í fjölda nemenda:  

„Það sem gerðist náttúrulega fyrir fjórum, fimm árum að nemendum fækkaði í 

Nútímafræði. Þess vegna fóru menn í einhverjar svona varnaðar aðgerðir til að 

reyna að, þá var náminu breytt þannig að það menn hættu að hafa sérkennda 

kúrsa á fyrsta ári, fyrir fyrsta árs nema. Færðu eiginlega alla sérkennda, ekki 

alla en samt flesta yfir á annað og þriðja ár, það var þessi megin breyting sem 

að var gerð 2005 minnir mig.“ (Páll Björnsson munnleg heimild, 11. mars 

2010).  

 

Segir Páll Björnsson og bætir því við að á tímabili hafi jafnvel verið viss hætta á að 

nútímafræðinámið myndi hverfa úr háskólanum: 

„Það var svona ákveðin varnarbarátta en það leit eiginlega jafnvel út fyrir að 

það ætti að leggja niður nútímafræðina, alveg. Þá stóðum við sko frammi fyrir 

því, en síðan hefur náttúrulega nemendum fjölgað.“ (Páll Björnsson munnleg 

heimild, 11. mars 2010).  

 

Þetta var um árið 2005 en fjölgun nemenda varð til þess að nútímafræðinámið hélt 

velli. Einnig sagði Páll að þetta væri ekki fámennt nám miðað við aðrar námsleiðir 

skólans en þó væri þetta lítið ef litið væri til félags- og hugvísindadeildarinnar allrar. 

Þetta sé þó ekkert til að hafa áhyggjur af, því það væri alltaf mikið um sveiflur í 

nemendafjölda milli ára: 

„Nemendatölur munu alltaf ganga upp og niður. Uppbyggingin á náminu eins 

og það er núna, að uppbyggingin er þannig að við eigum mjög auðvelt með að 

taka á svona rokkandi innritunartölum á milli ára. Þannig að tölur eiga alveg 

eftir að rokka um jafnvel 50, 100% á milli ára, við eigum alveg von á því.“ 

(Páll Björnsson munnleg heimild, 11. mars 2010).  
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Það eru sveiflur í þjóðfélaginu á hinum ýmsu sviðum, bæði hagsveiflur og einnig 

tískusveiflur. Þetta á einnig við um nám og aðsókn í það. En það má leiða líkur að því 

að fyrst nútímafræðinámið hefur staðið af sér sveiflur og er enn í boði eftir tíu ár, þá 

sé það búið að tryggja sér framtíð sína. Nú sé bara eftir að auka hróður þess enn meir.  

 

4.3.4. Framtíðin 

Páll Björnsson vonast til þess að þetta nám haldi áfram að verða eitthvað í líkingu við 

það sem það er í dag og á alls ekki von á að þetta verði lagt niður. Nú sé frekar meiri 

þörf á að leggja áherslu á hugvísindi en áður hefur verið og önnur svið í meiri hættu 

en nútímafræðin. Þetta nám gæti haldið áfram að vera eins og það er, en einnig gæti 

það þróast áfram og gerir það sennilega með tíð og tíma: 

„Það er nú kannski líklegra að það verði fjölgað eitthvað nemendum, og 

jafnvel ef það verður farið að búa til svona aukagreina pakka, þá mun fjölga 

nemendum sem að koma inn í námið. Þannig að framtíðin er held ég kannski 

frekar í þá áttina.“ (Páll Björnsson munnleg heimild, 11. mars 2010). 

 

Páll er bjartsýnn á framhaldið og telur að aukin umsvif á hugvísindasviði séu til góðs 

fyrir Akureyri í heild sem bæjarfélag og samfélag: 

„Því að það er heilmikill fjöldi af nemendum í landinu sem að byrjar í 

hugvísindum eða mundi vilja. Við erum að tala um fáein hundruð sem að 

byrja á hverju hausti. Það er held ég öruggt að það myndu fleiri vilja vera á 

Akureyri en eru núna.  En ég hugsa að það hvað innihaldið varði þá mun 

námskeiðsskipulagið vera svipað en að námskeiðum muni fjölga um nokkur 

eða fáein á ári. Þannig að það er svona í stuttu máli, ég á frekar von á því að 

þetta vaxi.“ (Páll Björnsson munnleg heimild, 11. mars 2010). 

 

Giorgio Baruchello er bjartsýnn eins og aðrir kennarar og telur að nútímafræðin muni 

vaxa að fjölbreytni og styrk og þá mest tengt heimspeki:  
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„Vonandi í ekki svo fjarlægri framtíð, mun þetta blómstra og verða að gráðu 

sem kemur að hinum ýmsu listum, sambærilegt við það sem þekkist í minni 

framhaldsskólum í Bandaríkjunum sem eru þeirra sönnu perlur í 

háskólakerfinu.“ (Giorgio Baruchello munnleg heimild, 2. febrúar 2010). 

 

Markus vonast til þess að nútímafræðin eflist enn frekar og þróist út í enn öflugra 

nám, sem það muni án efa gera um leið og efnahagsástandið á landinu kemst í eðlilegt 

horf. Honum finnst að kennarar í nútímafræði séu áhugasamir og metnaðarfullir og 

þetta nám eigi framtíðina fyrir sér. Hann er bæði jákvæður og bjartsýnn á framhaldið. 

Oft eru nemendur sem vita ekki hvaða stefnu þeir eigi að taka í lífinu en það ætti alls 

ekki að líta á sem hindrun heldur sem tækifæri (Markus Meckl munnleg heimild, 5. 

febrúar 2010).  

 

Guðmundur Heiðar lítur einnig björtum augum fram á við: 

„Ég er nokkuð bjartsýnn á framtíð nútímafræðinnar. Ég er enn sannfærður um 

að hugmyndin að baki náminu sé góð og gild og þetta nám geti veitt prýðilega 

innsýn í aðdraganda og orsakir nútímans, nemendur sem hafa lokið náminu 

hafi staðgóða þekkingu á þessu efni.“ (Guðmundur H. Frímannsson munnleg 

heimild, 2. febrúar 2010).  

 

Kristján Kristjánsson bætir við þetta: 

„Það er kannski helsti mælikvarðinn sem að maður hefur á gæði 

undergraduate programs það er hvað gerist þegar nemendur halda áfram, eru 

þeir ánægðir með undirstöðuna sem að þeir hafa.“ (Kristján Kristjánsson 

munnleg heimild, 5. mars 2010).  

 

Þeir kennarar sem að þessu námi koma eru allir bjartsýnir á framtíð nútímafræðinnar, 

þótt bjartsýnin hafi verð misjöfn í upphafi og hefði getað brugðið til beggja vona með 
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hvort hún ætti framtíð fyrir sér. Það tekur tíma að festa nýjar námsleiðir í sessi og gera 

þær kunnugar almenningi öllum. Þó má segja að þetta sé að mörgu leiti æskileg 

námsleið, því að það er tekið á svo mörgum þáttum. Að loknu B.A.-prófi er 

nemandinn ekki einungis með mikla þekkingu á einu sviði, heldur talsverða þekkingu 

á afar víðu fræðasviði. Þetta er það sem hefur skort í samfélaginu, fólk sér ekki 

heildarmyndina heldur einblínir einungis á sitt afmarkaða fræðasvið.  

Auðvitað er alltaf erfitt að spá fyrir um hver framtíðin verður, en ef að litið er 

yfir þessi tíu ár sem nútímafræðin hefur verið til sem námsgrein við Háskólann á 

Akureyri, þá má sjá að hún hefur verið hægt og bítandi að ná betri fótfestu. Þá má 

leiða líkur að því að framtíð þess sé ekki í meiri hættu en í öðru námi. 

 

4.4. Nemendur 

4.4.1. Okkar nám, væntingar og hugsjónir 

Í upphafi þessa verkefnis stakk leiðbeinandi höfunda upp á því að höfundar myndu 

skrifa stutta greinagerð um sína reynslu af náminu. Þetta var gert í upphafi til þess að 

skoðanir höfunda yrðu ekki litaðar af skoðunum annarra.  

 

Anna Lilja Björnsdóttir: 

Það er mjög oft talað um að þeir sem vita ekki hvað þeir eigi að læra fari í 

nútímafræði. Það var ekki þannig hjá mér, mig langaði að fara í nútímafræði vegna 

þess hversu góðan grunn það gefur fyrir frekara nám. Það heillaði einnig hversu mikið 

maður getur ráðið náminu sínu sjálfur, þ.e. að mikið val er í boði. Námið er mjög 

sniðugt í sjálfu sér, nemendur fá tækifæri til að kynnast hinum ýmsum greinum með 

aðaláherslu á nútímann. Mér hefur reyndar fundist vanta smá lím í nútímafræðina, að 

það sé eitthvað sem að tengir námskeiðin betur saman, þau námskeið sem eru í kjarna. 



Nútímafræði við Háskólann á Akureyri  32 

 Háskólinn á Akureyri 

 Anna Lilja Björnsdóttir og Elísabet Katrín Friðriksdóttir  
 

Maður getur að sjálfsögðu reynt að mynda ákveðna heild sjálfur með 

áherslusviðunum. Það eru nokkur námskeið sem að ættu að vera í kjarna eða verið 

bent á þau sem mjög mikilvæg námskeið. Sá sem að heldur utan um nútímafræðina 

hverju sinni gæti einnig haldið nútímafræðifund einu sinni á misseri þar sem allir 

koma saman og ræða um námið, það gæti bæði gagnast nýjum og eldri nemendum. 

Oft gott að heyra hvað aðrir eru að hugsa og fleira. 

Námið hefur að vissu leyti staðist væntingar mínar og enn meira eftir að ég 

byrjaði að skrifa B.A.-ritgerðina og fór virkilega að pæla í því hvað þetta nám felur í 

sér í raun og veru. Maður hefur lært heilmargt og er orðin viðsýnni. Manni finnst 

maður allavega vera tilbúin að takast á við hin ýmsu verkefni. 

Smæð umhverfisins er að mínu mati kostur. Það eru fáir saman í tíma og 

öðruvísi stemning myndast í kennslustofum. Kennsla í nútímafræði er mikið byggð á 

umræðum og ég tel það vera mikinn kost. Ég hef strax séð hversu mikið það hefur 

gert fyrir nútímafræðinemendur að læra að tjá sig fyrir framan hóp af fólki. Galli í 

náminu er kannski það sem ég sagði áður að það vantar smá lím í þetta. Mér finnst 

einnig vera of mikil fjölmiðlafræði í kjarna, ég sjálf er með áherslusvið á 

fjölmiðlafræði en veit um nemendur sem hafa ekki eins mikinn áhuga á 

fjölmiðlafræði. Þar sem þetta er þverfaglegt nám þá er svolítið mikið að hafa eitt 

skyldunámskeið á misseri í fjölmiðlafræði en ekki af öðrum sviðum.  

 

Elísabet Katrín Friðriksdóttir: 

Í nokkur ár hafði hugur minn stefnt á háskólanám, en ég var bara ekki viss um 

hvaða stefnu ég ætti að taka. Þar sem ég er matartæknir að mennt, þá var ég lengi að 

hugsa um eitthvað í framhaldi að því, eins og næringarfræði eða matvælafræði, en þau 

fög eru einungis kennd við Háskóla Íslands. Þótt mér fyndist ekki spennandi að flytja 
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suður, þá var það einnig að sú löngun sem blundaði í mér að taka einhverja allt aðra 

stefnu í lífinu, en ég hafði unnið í matvælageiranum í rúm 16 ár. 

Þegar ég svo fór að skoða Háskólann á Akureyri og hvað væri í boði þar, þá 

heilluðu mig þau námskeið sem voru undir nútímafræðinni, bæði skyldunámskeiðin 

og einnig öll valnámskeiðin. Ég hugsaði með mér þegar ég sá valnámskeiðin að mig 

langaði til að taka þá nánast alla og þetta nám væri eins og sett saman fyrir mig. Svo 

það var bara að hrökkva eða stökkva á námið, og ég stökk og sé ekki eftir því. 

Fyrirfram hafði ég ekki aðrar hugmyndir en þær að þetta yrði áhugavert og 

gæti verið stökkpallur inn á nýjar brautir, sem það og er. Sérstaklega er þetta 

áhugavert nám þó það eigi enn eftir að koma í ljós hvaða leiðir maður fer svo eftir 

útskrift. 

Þegar maður er að byrja háskólanám eftir talsvert hlé á námi, þá tel ég afar 

mikilvægt að það sé fjölbreytt og taki á mörgum hliðum, og það gerir nútímafræðin án 

efa. Að efla gagnrýna hugsun og veita manni nýja innsýn á svo ótal marga þætti er 

það sem háskólanám ætti að ganga út á. Þetta eru ótvíræðir kostir náms í nútímafræði, 

maður fer að hugsa á annan hátt og verður mun víðsýnni en áður. Þeir kennarar sem 

að nútímafræðinni koma eru allir sem einn alveg frábærir hver á sinn hátt og hafa haft 

mikil áhrif á mann. 

Gallar við þetta nám eru að mínu mati afar fáir og auðveldir að fást við, að 

minnsta kosti í kreppulausu ástandi. Fyrsti gallinn er sá, hversu fáir þekkja þetta nám 

og maður þarf nánast að réttlæta þetta fyrir öðrum, sem skilja ekkert hvaða gagn þetta 

komi til með að gera, því ekki er hægt að benda á með nákvæmum hætti hvaða starf 

maður gæti fengið eftir námið. En þetta er auglýsingaratriði, sem verður ekki 

vandamál í framtíðinni þegar þetta nám verður jafn þekkt og heimspeki og 

læknisfræði. Hinn gallinn er sá, ef hægt er að tala um það sem galla, hversu mikil 
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áhersla er á fjölmiðlafræði, eða nútímafræðin hefur orðið fjölmiðlafræðimiðuð. Mér 

finnst persónulega að það mætti taka út fjölmiðlafræðinámskeið eins og íslenskir 

fjölmiðlar II og setja inn í staðin námskeið á borð við Saga og samfélag og 

eigindlegar rannsóknaraðferðir. Ég myndi telja að það yrði nútímafræðinni til enn 

frekari framdráttar ef inn í hana kæmi meiri mannfræði og saga svo við hefðum enn 

meiri möguleika á að skilja uppruna okkar. 

 

4.4.2. Brautskráðir nemendur 

Frá því að byrjað var að kenna nútímafræði við Háskólann á Akureyri hafa sautján 

nemendur brautskráðst með B.A.-próf. Þó ber að geta þess að sumir þeirra hafa 

brautskráðst með tvöfalda gráðu, til dæmis með B.A.-próf í nútímafræði og 

samfélags- og hagþróunarfræði. Það var algengara hjá þeim sem byrjuðu í náminu á 

meðan það var aðeins kennt sem eitt ár og höfðu þá sumir verið byrjaðir á öðrum 

sviðum þegar í boði var að taka nútímafræði til B.A.-prófs. 

Þegar tekin eru saman þau svör sem fengust má greina að margt líkt er með 

mati þeirra á náminu. Allir eru sammála um að þetta sé þverfaglegt nám á félags- og 

hugvísindasviði. Það er byggt á afar breiðum grunni og það hversu opið þetta nám sé 

hafi orðið til þess að leiðir þeirra lágu í það. Bæði mikið val og þessi fjölbreytileiki 

leiðir til þess að þetta höfðar til þeirra sem vita ekki hvaða stefnu þeir eiga að taka í 

lífinu eða hafa ekki gert upp hug sinn. Hópur brautskráðra nemenda er á mjög 

breiðum aldri, allt frá 25 ára aldri og yfir sextugt.  

 

4.4.2.1. Ástæðan fyrir námsvali 

Ástæður þess að nemendur fóru að leggja stund á nútímafræði voru æði misjafnar, en 

í heildina má segja að þær tvær helstu hafði verið hversu opið og fjölbreytt námið er 
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og staðsetning þess. Aðstæður fólks voru afar misjafnar og hjá sumum snerist þetta 

um að þetta væri eini möguleikinn á hugvísindanámi, á þeim tíma, hér á Akureyri. 

Eins og einn nemandinn segir:  

„Ástæðan fyrir því að ég veldi nútímafræði var sú, að á Akureyri var ekki 

mikið námsframboð þegar ég var að hefja háskólanám og ég hafði ekki kost á 

að fara til Reykjavíkur til að stunda nám.“ 

 

Annar tekur undir þetta:  

„Í raun og veru var það það tækifæri sem manni gafst, þetta var það fyrsta sem 

var farið að kenna í félagsvísindum hérna á Akureyri við Háskólann.“  

 

Þeir sem ekki höfðu áhuga á kennaramenntun kusu frekar að fara þessa leið:  

„...þetta var náttúrulega líka fyrsti vísirinn að því sem er hug- og félagsvísindi 

hérna við háskólann, annað en kennaramenntunin sem ég hafði ekki áhuga á.“ 

 

Einnig var það fjölbreytileikinn sem heillaði marga án þess að staðsetningin ein skipti 

máli, en einnig hefur fólk flutt til Akureyrar til að stunda þetta nám: 

„Fjölbreytileiki námsins höfðar til mín, þar sem ég vissi ekki nákvæmlega 

hvað ég vildi gera, en einnig var það miklir möguleikar á vali og að móta sína 

eigin námsleið sem heilluðu mig. Staðsetning námsins á Akureyri hafði einnig 

sitt að segja. Á þessum tímapunkti var rétt fyrir mig að skipta um umhverfi og 

því tilvalið að halda til náms fyrir norðan og fá að standa á eigin fótum, og 

byrja upp á nýtt.“ 

 

Það var misjafnt hvernig fólk frétti af þessu námi, ýmist í gegnum fólk sem það þekkti 

og hafði verið í þessu námi, á Háskólakynningum fyrir sunnan eða á skjáauglýsingum 

í bíó: 

„Ég hitti konu sem var að byrja þetta nám og fannst það áhugavert, fannst það 

svo fjölbreytt og á svo breiðum grundvelli.“ 
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„Það var þannig að vinkona mín hérna í Háskólanum hún kom með þetta blað 

til mín þegar var verið að auglýsa nútímafræðina og sagði: „þetta er nú 

eitthvað fyrir þig.““ 

 

Sumir hafa dottið inn í nútímafræðinámið fyrir meiri tilviljun en aðrir: 

„Mig hafði lengi langaði í skóla, ... svo var ég bara að þvælast í höfuðborg 

Íslands og lenti inn á svona kynningu, háskólakynningu og ég hitti þar Sigga 

Kristins ... og ég sagði bara: „ég veit ekkert hvað ég vil“ og þá sagði Siggi: 

„Þá er þetta einmitt það sem þú vilt læra, þetta er fyrir þá sem vita ekki hvað 

þeir vilja“ og ég bara sló til.“ 

 

„...ég heyrði sem sagt af nútímafræðibrautinni og sá það auglýst í bíó í hléinu, 

svona á skjámynd; nútímafræði við Háskólann á Akureyri - þverfaglegt nám 

og greinarnar sem var verið að kenna og ég bara: „Þetta er allt sem ég hef 

áhuga á!“  

 

Þótt að jafn margar ástæður liggi að baki þess, að nemendurnir kusu að velja 

nútímafræðina, og þeir eru margir, þá má segja að aðalástæða þess sé hversu fjölbreytt 

þessi námsleið er. Það má leiða líkur að því að fólk færi ekki þessa leið eingöngu 

vegna þess að það veit ekki hvað það vill gera í lífinu ef það hefði ekki upp á 

áhugaverð námskeið að bjóða.  

 

4.4.2.2. Almenn ánægja  

Almennt séð þá mæla brautskráðir nemendur með þessu námi við aðra og hafa gert 

það. Helstu ástæður þess eru hversu fjölbreytt þetta er og það opnar ýmsa möguleika: 

„Þegar á hólminn var komið held ég að það hafi skila sínu námið, að gefa mér 

breiða mynd af myndun og eðli nútímasamfélags út frá þverfaglegu 

sjónarhorni. Það sem kannski stóðst helst væntingar mínar var það svigrúm 
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sem fjöldi valnámskeiða bauð upp á til náms erlendis.“   

 

Þó segja sumir að þeir geti ekki mælt með þessu námi við hvern sem er: 

„Ég hef nú gert það sko, og frekar já heldur en hitt. Ég segi bara: þetta er gott 

og vítt nám og veitir innsýn í ýmislegt og ég stend alveg við það. En ef þú ert 

að stefna að einhverju…kannski er þetta mest fyrir þá sem vita ekkert hvað 

þeir vilja gera.  Ég var aðallega þarna vegna þess að þarna voru kúrsarnir sem 

mig langaði í.“ 

 

Ánægjan hefur þó ekki síst snúist um ánægjuleg samskipti, nýja vináttu, tengsl við 

kennara og aukið sjálfstraust í kjölfar námsins: 

„En kennararnir voru almennt séð bara mjög góðir og þetta var náttúrulega 

mjög kósý sko, lítið samfélag. Við höldum til dæmis ennþá saman stelpurnar 

sem vorum í nútímafræðinni, við gerum það, þannig að hérna…hittumst og 

ræðum málefni líðandi stundar. Já nútímann, skýrslu bankahrunsins og 

svona.“ 

 

„Það besta við þetta var að ég eignaðist alveg fullt af frábærum vinkonum, 

sama hvernig þetta nýtist manni.“ 

 

„Og ég hefði í rauninni ekki viljað hafa námið mikið öðruvísi en það var og ég 

græði þá á því að það er svo ofboðslega mikið val þegar ég var í náminu.“ 

 

Hjá flestum er einnig ánægjan falin í hversu fjölbreytt áhrif námið hafði á þau og 

veitti þeim aukna þekkingu og nýja innsýn á hlutina: 

„Ég setti alltaf kennarana mína upp á stall til að byrja með, en ég er líka að 

átta mig á því að ég er bara að gera venjulega hluti í vinnunni [þ.e. að gera 

hluti sem ekki krefjast sérþekkingar eða háskólanáms]. En það er svo margt í 

náminu, sjálfstraust og annað, sem tengist ekki endilega náminu beint, sem 

hjálpar.  Maður er opinn fyrir ýmsu, maður er ekki í þessu hjólfari 
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sérþekkingar.“ 

 

„Þetta nám vekur líka áhuga á svo mörgu, maður hefur áhuga á svo mörgu því 

maður er búinn að snerta á svo mörgu, ég finn það eins og þegar ég er á 

kaffihúsi og gríp eitthvað blað til að lesa, ég get bara lesið hvað sem er, hvaða 

grein sem er, ég hef áhuga á öllu en það er annað þegar maður er sérhæfður í 

einhverju.“ 

 

„Maður er víðsýnni og bara betur upplýstur sko. Þó maður í rauninni kannski 

komist helst að því þarna hvað maður í rauninni veit lítið sko og það er útaf 

fyrir sig nokkurt skref, að gera sér grein fyrir því, ekki síst sko.“ 

 

Hjá vel flestum hafði námið staðist væntingar þeirra og hjá sumum gott betur en það. 

Reyndar var fólk með misjafnlega miklar væntingar til námsins áður en það hóf nám 

og örfáir ekki búnir að gera sér sérstakar væntingar. En þverfaglega nálgunin er það 

sem hefur heillað marga.  

Allir töldu sig geta mælt með þessu námi við aðra og hefðu gert það, en einn 

sagði þó að hann myndi ekki mæla með þessu námi fyrir þá sem vildu hafa allt í 

vissum skorðum eða þá „sem vilja vita hvað þeir eru að gera, hvers vegna og hvernig 

þeir ætla að gera það.“ Nútímafræðinámið væri sem sagt betra fyrir þá sem vilja hafa 

námið sveigjanlegt og laga það meira að sínu höfði í stað þess að laga sig að náminu. 

Það að brautskráðir nemendur segðust mæla með þessu námi gefur til kynna að þetta 

sé allt á réttri leið og að almenn ánægja hafi verið með námið.  

 

4.4.2.3. Kostir og gallar  

Flestir nemendur töldu það bæði kost og galla hversu opið námið er, einnig fannst 

þeim nemendum sem byrjuðu strax á upphafsárum einnig bæði kost og galla að takast 
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á við svona nýtt og ómótað nám: 

„Það eru kostir að vera að takast á við eitthvað nýtt og fá á einhvern hátt að 

skapa einhvern dialog með kennurunum sko og á einhvern hátt vera 

þátttakandi í tilbúningnum sjálfum, koma ekki inn í alveg fast mótað nám, en 

það er líka galli.“ 

 

„Gallarnir eru að það vantar samfellu á milli námskeiða, eins og þeir eru 

frábærir, og kostirnir eru á sama tíma hvað þeir eru margbreytilegir, þannig að 

kostirnir og gallarnir eru í rauninni þeir sömu, fer bara eftir því hvernig þú 

lítur á það.“ 

 

Ekki voru þó allir sammála um hvort að frelsið til að velja væri gott eða ekki: 

„Fyrsta árið var sérlega gott, fann mikla tengingu við námið fannst það koma 

„nútímafræði“ mikið við. Á seinni hluta námsins kom smá losun í það fannst 

mér. Eftir því sem valið varð meira varð haldið minna og samtenging 

námskeiða í þema námsins „nútíminn“ fór að verða óskýrari. Myndi ég segja 

að það væri svolítið laust í reipunum. Þeir miklu valmöguleikar sem standa til 

boða gera það að verkum að mann vantar ákveðna festu, einhvern rauðan þráð. 

Hann er, eða ætti að vera, nútíminn, og nær því stundum, en hugtakið og 

pælingin bak við nútímann er svo breið að það er erfitt að halda jafnvægi á 

henni í gengum þriggja ára nám með fólki úr öðrum námslínum.“  

 

Kostir og gallar komu alls staðar fram í svörum nemenda og að þetta tvennt fylgdist 

óneitanlega að: 

„Ég hugsa að stærsti kosturinn sé helsti gallinn, þetta er þverfaglegt og því 

ofsalega opið og maður kannski endar ennþá opnari heldur en að maður 

byrjaði. Svo er það náttúrulega bara líka kostur. Þetta kynnti mann mjög vel 

fyrir öllum þessum greinum sem eru innan hug- og félagsvísinda. Þannig í 

rauninni finnst mér það; helsti styrkleikinn verður svo helsti gallinn.“ 

 

Nokkrum fannst þó einnig vera galli að sérhæfinguna vantaði: 
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„Kostirnir eru bara að þetta er svona almennt og í rauninni sko, þú veist, 

maður kemur víða við í náminu þannig að maður getur aukið víðsýni, og 

aukna þekkingu á því ókunnuga og þar frameftir götunum. En vantar ákveðin 

svona rauðan þráð til þess að maður geti talist svona einhverskonar 

sérfræðingur um málefnið.“ 

 

Nútímafræði hefur reynst öllum viðmælendum góður grunnur, bæði í námi og starfi. 

Flestir telja helstu kosti nútímafræðinnar liggja í fjölbreytileikanum og því hversu 

opið námið er. Aftur á móti liggur þar stærsti gallinn, en það er að þessu námi hættir 

til að verða ómarkvisst vegna þess hversu opið það er. Reyndar er nútímafræðin það 

nýtt fag sem er enn í vissri þróun. Þeir nemendur sem byrjuðu á fyrstu árum 

nútímafræðinnar töldu það hafa verið afar gaman að taka þátt í þeirri miklu mótun á 

þessu námi sem þá fór fram, þó það megi einnig telja það sem ókost að vera í námi 

sem er ekki fullmótað. Þannig að megin niðurstaða útskrifaðra nemenda er sú að það 

sem eru gallar við námið eru einnig kostir og öfugt.  

Einnig finnst útskrifuðum nemendum þetta hafa hjálpað þeim til að finna sína 

hillu í starfi eða námi og beint þeim inn á brautir sem ella þau hefðu ekki farið inn 

á. Ekki var hægt að sjá mun á svörum brautskráðra nemenda eftir aldri eða kyni og að  

mörgu leyti voru svörin keimlík þrátt fyrir talsverðan aldursmun á yngsta og elsta 

nemandanum.  

Að þessu má draga þá ályktun að þetta nám uppfylli það sem Páll Skúlason 

talaði um og hafði í huga í upphafi, að námið gæti hjálpað nemendum á hug- og 

félagsvísindasviði til að finna sér þá braut sem henti. En þar sem þetta nám er nú 

orðið til B.A.-prófs, þá hjálpar þetta meira nemendum til að finna sér fræðasvið á 

masters-stigi og þar fyrir ofan. Einnig gefur þetta nám það breiðan grunn á hug- og 

félagsvísindasviðinu að það opnar einnig mikla möguleika varðandi atvinnu. Eftir 
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námið eru nemendur komnir með afar mikla þekkingu á breiðu sviði, í þess að hafa 

gríðarlega mikla þekkingu á afar takmörkuðu sviði.  

 

4.4.2.4. Góður grunnur og notagildi námsins 

Brautskráðir nemendur voru flestir sammála um það að námið væri góður grunnur 

fyrir framhaldsnám. Sumir töldu sig jafnvel vera með breiðari grunn en samnemendur 

sínir þegar í framhaldsnám var komið sem væri jákvætt. Einn nemandi sagði meðal 

annars: 

„Mér finnst ég oftar en ekki hafa miklu miklu miklu betri grunn heldur en þeir 

sem eru að vinna hópverkefni með mér og svoleiðis.“ 

 

Annar nemandi tók einnig undir þetta: 

„Mér fannst ég skilja betur og fá dýpri skilning á því sem verið var að fjalla 

um heldur en sá sem sat við hliðina á mér, sem var ekki búinn að fara í 

nútímafræði.“ 

 

Einn nemandi var þó ósammála þessu og taldi sig líða fyrir að vera ekki með sama 

grunn og samnemendur sínir sem eru allir með B.A.-próf í stjórnmálafræði. Það fer 

eftir því hvaða framhaldsnám þú velur þér hversu vel grunnurinn sem þú hefur nýtist 

þér en allt nám nýtist þér á einhvern hátt.  

Það var áberandi í viðtölum við útskrifaða nemendur hversu margir lögðu 

áherslu á hversu góðan grunn aðferðafræðin hafi gefið þeim og að hún hafi nýst þeim 

einna best og að það væri spurning að gera hana að skyldu: 

„Ég vil bara taka fram að það sem hefur nýst mér best úr náminu og það sem 

er hagnýtast úr náminu, það er aðferðarfræðin. Ég myndi sko mælast til þess 

að hún yrði aftur gerð að skyldu.“ 
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Annar nemandi tók undir þetta:  

„Mér finnst að eigindlegar [rannsóknaraðferðir] ætti að vera skylda í 

nútímafræðinni og kannski fyrsta námskeiðið í aðferðafræðinni.“ 

 

Nemendur voru einnig sammála um að kennsluformið í nútímafræðinni væri gott og 

að það hafi nýst þeim eftir námið. Einn nemandi talaði um að sú tölvukunnátta sem að 

nemendur þurfa að tileinka sér í skóla nýtist vel í starfi: 

„Kannski helst almenn tölvukunnátta sem ég þurfti að tileinka mér í náminu 

en einnig færni í að vinna úr og setja fram texta á ensku og í að safna saman 

og vinna úr gögnum. Auk þess hefur það nýst mér að hafa þurft að kynna fyrir 

framan fólk í náminu þar sem hluti af starfi mínu núna felst í því.“ 

 

Einn nemandi talaði einnig um þetta:  

„Með þessum málstofum endalaust, þá fékk maður rosalega mikla æfingu í að 

gera ritgerðir og flytja fyrirlestra og þannig.“ 

 

Um það bil helmingur þeirra sem við ræddum við eru í framhaldsnámi af einhverju 

tagi, sumir eingöngu en aðrir með vinnu. Þeir sem stunda núna vinnu eftir nám töldu 

engan vafa leika á að þetta hefði hjálpað þeim og væri gagnlegt í þeirra vinnu. Var þá 

sérstaklega tekið fram að aðferðarfræði væri gagnleg sem er þó ekki skyldunámskeið í 

nútímafræði í dag þó að vinnulagið taki á því að hluta. Einn nemandi sem tók einnig 

kennararéttindi og starfar nú sem kennari, telur að nútímafræðin hafi jafnvel reynst sér 

betur í sinni vinnu í dag heldur en kennslufræðin. Þeir sem eru í námi telja þetta hafa 

komið sér vel og sum sögðu að þau hefðu haft forskot á aðra sem hefðu útskrifast frá 

öðrum námsbrautum.  

Það er vel við hæfi að enda umfjöllun um útskrifaða nemendur úr nútímafræði 

á orðum eins þeirra og kemur inn á það hversu mikilvægt er að hafa góða 
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undirstöðuþekkingu á breiðu sviði og það snertir samfélagið allt: 

„Það eru allir að gera svo vel í íslensku þjóðfélagi, en á endanum er þetta [það 

er einhver sérhæfing á hvaða sviði sem er] bara della, því allir eru að gera 

delluna svo rosalega vel sko. Það var enginn að spá í hvaða áhrif þetta  hafði á 

aðra hluti, þannig að ég myndi halda að einmitt þessi nálgun nútímafræðinnar 

og þessi matreiðsla á námi sé okkur bara nauðsynleg og ætti í raun að vera 

partur af þessu uppgjöri. Að það sé ekki bara einhvers staðar eitthvað fólk sem 

staðnar einhvers staðar eða festist einhvers staðar og þegar þú ert að tala við 

einhvern, að það þorir enginn að segja neitt því hann er sérfræðingur í þessu. 

„Já, einmitt“ segja allir, svo bara gerist ekkert. Við getum alveg verið stolt af 

því sem við höfum, en það gerist í einhverju ákveðnu samhengi og við verðum 

að passa okkur á því hvert við erum að fara.“ 

 

4.4.3. Núverandi nemendur 

Hópur nemenda í nútímafræði við Háskólann á Akureyri er í kringum 30 manns og 

eru nemendurnir á mjög breiðum aldri, allt frá tvítugu og yfir fimmtugt.  

 

4.4.3.1. Val og væntingar 

Það kom skýrt fram í svörum núverandi nemenda að helstu ástæður þess að þeir völdu 

þetta nám var fjölbreytileiki þess, valið sem væri innan þess og áhugaverð námskeið: 

„Valdi nútímafræði vegna þess að mér fannst það fjölbreytt og hafði eitthvað 

smá af öllu því sem að ég hef áhuga á.“ 

 

„Kjarni námskeiða höfðaði til mín og einnig að það væri svona mikið af 

valnámskeiðum.“ 

 

„Lýsingin á náminu virkaði mjög spennandi; að það væri þverfaglegt og að 

hægt væri að velja sína eigin námsleið eftir fyrsta árið.“ 
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Sumir völdu þetta þó vegna þess eins að þeir vissu ekki og vita sumir ekki enn hvaða 

stefnu þeir ættu að taka í lífinu: 

„Ég hafði ekki hugmynd um hvað mig langaði til að læra og valdi þess vegna 

nútímafræðina því hún býður upp á svo marga valmöguleika.“ 

 

„Var alveg hrikalega óákveðin með hvað mig langaði að læra og var bent á 

þetta nám sem góðan og fjölbreyttan grunn fyrir frekara nám á mörgum 

sviðum.“ 

 

„Ástæðan fyrir valinu á nútímafræðinni var eiginlega sú að ég var með 

einhvern valkvíða, fannst svo frekar þægilegt að velja fag sem var frekar 

yfirgripsmikið og opið.“ 

 

Í stuttu máli má segja að ástæður þess að núverandi nútímafræði nemar eru þar sem 

þeir eru í dag, er vegna þess að þeir voru ekki búnir að finna sér aðal áhugasvið. 

Einnig hefur það verið fjölbreytileikinn, bæði í náminu sjálfu og miklir möguleikar á 

framhaldsnámi sem hefur dregið fólk í nútímafræðina. Þar sem sumir nefna að þeim 

hafi verið bent á þessa námsleið, þá má gera ráð fyrir því að þetta nám sé bæði farið 

að festa rætur við Háskólann á Akureyri og einnig að það spyrjist vel út.  

Væntingar nemenda voru einnig á svipuðum nótum, en með þessu námi vildu 

þeir auka víðsýni og ná vissum fókus á framtíðina: 

„Að það víkkaði sjóndeildarhring minn, þjálfaði mig í gagnrýninni hugsun og 

væri skemmtilegt.“ 

 

„Vona að það geti gert mér kleift að öðlast betri færni sem einstaklingur í 

samfélagi og færi mér meiri víðsýni.“ 

 

„Að það skili sér í starfi og auki víðsýni og þekkingu almennt.“ 
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Sumir vonuðust einnig eftir því að þetta hjálpaði þeim við val á stefnu inn í 

framtíðina: 

„Ég hef þær væntingar að ég geti að námi loknu verið búin að ákveða hvað 

mig langar að halda áfram að læra og er nú þegar farin að sjá nokkra kosti 

vænlega sem ég íhugaði ekki áður.“ 

 

„Þær að ég gæti stýrt því upp að einhverju marki hvað ég legði áherslu á og 

myndi öðlast vitneskju sem byggðist á breiðum grunni.“ 

 

Einnig voru fróðleiksþyrstir nemendur ákafir í að stúdera heimsmyndina og verða að 

betri manni: 

„Ég vonast til að hafa lært vönduð vinnubrögð, gagnrýna hugsun og vita 

nokkurn veginn hvers vegna heimurinn er eins og hann er í dag. Auk þess 

vonast ég til að námið geri mig að betri manneskju í hugsun og gjörðum.“ 

 

Aðrir vonuðust til að þetta opnaði þeim nýja möguleika:  

„Hef þær væntingar til námsins að það þyki nógu áhugavert á 

vinnumarkaðnum til þess að koma mér vel, helst án mastersgráðu. Björtustu 

vonirnar eru þær að ég geti labbað inn og tekið við stjórnun á einhverju 

menningarbatteríi og þær minnstu eru að ég geti kennt lífsleikni í 

fjölbrautarskóla.“  

 

Eins og gengur eru væntingar til námsins misjafnar eins og fólk er misjafnt, en það 

eru margir sameiginlegir þræðir og áhugavert að talsverður fjöldi vill fá þjálfun í 

gagnrýninni hugsun. Eitthvað sem verður sjaldan of mikið af og umhugsunarvert 

hvort ekki ætti að leggja meiri áherslu á það í skólakerfinu öllu. 
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4.4.3.2 Kostir og gallar 

Nemendurnir voru flestir sammála um að helstu kostirnir væru fjölbreytileikinn og 

hversu opið námið er en sumir voru einnig á því að helstu gallarnir væru fólgnir í 

helstu kostunum, einn nemandi sagði meðal annars: 

„Kostirnir og gallarnir felast að vissu marki í því sama, það er í fjölbreytileika 

námsins. Helstu kostirnir eru þeir að manni gefst tækifæri til þess að kanna 

ýmsa kima menningarinnar og víkka sjóndeildarhringinn. En ókosturinn er að 

sama skapi sá að maður nær ekki að kanna efnið djúpt í kjöllinn því athyglinni 

er dreift á mörg fög á sama tíma.“ 

 

Fleiri voru sammála um að fjölbreytnin væri kostur og sumum fannst námið opna 

fyrir mikla möguleika:  

„Mér finnst kostur að vera í þverfaglegu námi og að geta valið mér námsleið 

og námskeið á hverju misseri.“ 

 

„Fjölbreytt og hagnýtt nám. Opið sem býður upp á marga möguleika að námi 

loknu.“ 

 

„Kostur hversu fjölbreytt það er og hvað maður getur stjórnað náminu vel 

sjálfur.“ 

 

Sumir nefndu að námið hafi fært þeim innsýn í mörg fög sem það hefði annars ekki 

íhugað og að gallinn væri helst sá að erfitt væri að velja á milli svo margra spennandi 

námskeiða. Það voru þó ekki allir sammála því að valið væri mikið. Tveir nemendur 

minntust á að það væri ekki eins mikið í boði og liti út fyrir að vera.  

„Mættu vera fleiri valmöguleikar. Lítur vel út á pappír að mega velja mikið en 

svo er fátt í boði (skiljanlegt vegna stærðar skólans).“ 

 



Nútímafræði við Háskólann á Akureyri  47 

 Háskólinn á Akureyri 

 Anna Lilja Björnsdóttir og Elísabet Katrín Friðriksdóttir  
 

Annar nemandi lýsti reynslu sinni á þessu líka: 

„Kostirnir eru þeir helst hversu mikið val er á hverju misseri, hins vegar er oft 

ekki mikið framboð á því sem maður hefur áhuga á, og hef ég lent í því oftar 

en einu sinni að finna námskeið sem ég myndi vilja hafa sem valnámskeið en 

þá er það ekki kennt.“  

 

Einn nemandi sagði frá því að hann hafi byrjað í náminu því að möguleiki var á að 

taka lögfræði sem áherslusvið, hann lýsir svo vonbrigðum sínum á því að sá 

möguleiki sé ekki eins auðsóttur og hann hélt: 

„Ég hef orðið fyrir miklum vonbrigðum með það þar sem lögfræðin er kennd 

öðruvísi og því nær ómögulegt að taka lögfræðina sem valnámskeið.“ 

 

Margir gagnrýndu hversu mikið væri af skyldunámskeiðum í fjölmiðlafræði í 

nútímafræðinni, eins og sjá má á næstu dæmum voru skoðanir um þetta mjög 

einsleitar:  

„...finnst ofuráherslan á fjölmiðlafræði gefa mér þá tilfinningu að þeir vita 

ekki alveg hvað þeir eiga að gera við okkur.“ 

 

„Finnst áherslan á fjölmiðlafræði í nútímafræði full mikil, eitt námskeið á 

hverju misseri í skyldu. Sérstaklega þar sem hægt er að velja fjölmiðlafræði 

sem áherslufag í valnámskeiðum og að sjálfsögðu einnig sem aðalfag, eða 

bara alveg sem aukafag. Gefur manni þá tilfinningu að nútímafræðibrautin sé 

bara hálf óljós samsuða ýmissa greina á hug- og félagsvísindasviði.“ 

 

Fleiri en einum nemanda fannst að aðferðafræði ætti að vega meira en fjölmiðla:  

„Gallarnir eru kannski að það eru of fáir aðferðafræðilegir kúrsar í kjarnanum 

og of margir fjölmiðlafræði-kúrsar. Það ætti að mínu mati að skipta út IFJ0273 

og setja í staðinn EIR0173 og/eða kúrs í meginlegum rannsóknaraðferðum. Að 

mínu mati rýrir það gildi námsins út á við að ekki séu neinir skyldukúrsar í 
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aðferðafræði.“ 

 

Annar nemandi nefndi aðferðafræðina líka: 

„Helsti gallinn er fjölmiðlafræðin sem mér þykir alltof mikil. Af tuttugu 

skyldunámskeiðum eru fimm fjölmiðlafræðinámskeið. Mér finnst að það ætti 

að minnka þetta e-ð og setja m.a. aðferðafræði inn sem skyldu í staðinn, hef 

tekið eftir því að aðferðafræðin nýtist nemendum vel alla háskólagönguna en 

það er engin aðferðafræði skylda í nútímafræði sem ég tel vera galla.“ 

 

Einn nemandi nefndi að það mætti fækka fjölmiðlafræðiáföngum á móti því að fjölga 

söguáföngum:  

„Það væri e.t.v. gagnlegt að hafa fleiri sögunámskeið þar sem krufin væru 

ákveðin tímabil í sögunni bæði hérlendis og erlendis. Með því fengjum við 

nútímafræðinemendur meiri skilning á hvers vegna nútíminn er eins og hann 

er í dag. Á móti mætti fækka fjölmiðlanámskeiðum í nútímafræðinni.“ 

 

Svör núverandi nemenda komu höfundum lítið sem ekkert á óvart. Nemendurnir voru 

flestir mjög ánægðir með námið og fannst þverfagleikinn vera mikill kostur. Það varð 

strax augljóst að magn fjölmiðlafræðinámskeiða yrði gagnrýnt og að það væru önnur 

námskeið sem að ættu að spila stærra hlutverk.  

 

4.4.3.3 Umtal út á við 

Allir nemendurnir sögðust geta mælt með þessu námi, en þó kannski ekki við hvern 

sem er. Þetta nám væri síst fyrir þá sem vilja ákveðinn ramma og skýr markmið: 

„Ástæðan fyrir því að ég myndi ekki mæla með því við hvern sem er væri 

helst sú að námið getur orðið mjög fjölbreytt, og það getur verið mjög erfitt að 

festa fingur á beina þróun í því á milli ára. Það að vera að lesa þunga 

heimspeki, kynjafræði, barnabókmenntir og hressa fjölmiðlafræði, allt á sama 

tíma er ekki fyrir alla.“ 
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„Myndi mæla með því þar sem þetta fer inn á flest svið félagsvísindanna og 

maður velur sér svolítið sjálfur námið sem mér finnst mjög sniðugt og hentugt. 

Aftur á móti myndi ég ekki mæla með því við fólk sem hefur ekki gaman af 

fjölmiðlafræði þar sem það er ALLTOF mikil fjölmiðlafræði í skyldu og 

einnig myndi ég benda þeim sem ætla að velja lögfræði sem áherslusvið á það 

hversu erfitt og nær ómögulegt er að taka flest þessi námskeið með fullu námi 

í nútímafræði.“ 

 

Sérstaklega væri hægt að mæla með þessu námi fyrir þá sem enn væru óákveðnir 

hvaða stefnu þeir ættu að taka: 

„Já hiklaust, sérstaklega fyrir þá sem eru ekki alveg búnir að ákveða sig en 

vilja læra eitthvað á hug- og/eða félagsvísindasviði.“ 

 

En aðallega var það vegna þess hversu breiður grunnur þetta er og opnar marga 

möguleika: 

„Já ég mundi mæla með þessu námi því maður fær tækifæri til að prófa svo 

margt. Þetta gefur manni mikla yfirsýn og góðan grunn fyrir framhaldsnám.“ 

 

„Já alveg hiklaust. Þetta er góður undirbúningur fyrir allskyns 

framhaldsmenntun auk þess sem það er mannbætandi almennt að mennta sig.“ 

 

„Ég mundi mæla með þessu námi - vegna þess að það er svo þverfaglegt og ég 

held að það muni nýtast mér í hverju sem ég tek mér fyrir hendur að námi 

loknu.” 

 

Flestir nemendur voru sammála um það að of mikið væri af fjölmiðlafræði í 

nútímafræðinni og að þeir sem að hafa áhuga á því að taka fjölmiðlafræðina hafa 

alltaf þann möguleika að taka það sem val. Nútíminn á að vera límið sem að heldur 



Nútímafræði við Háskólann á Akureyri  50 

 Háskólinn á Akureyri 

 Anna Lilja Björnsdóttir og Elísabet Katrín Friðriksdóttir  
 

náminu saman og markmið nútímafræðinnar er að undirbúa nemendur fyrir frekara 

nám og þjálfa gagnrýna hugsun.  

Mörgum finnst að önnur námskeið ættu að spila stærra hlutverk og má þar 

nefna námskeið sem voru skylda í upphafi: Aðferðafræði, Hagnýt íslenska og fleiri 

mikilvæg námskeið fyrir háskólanám. Eins og áður hefur verið nefnt þá 

hefur Vinnulag og Upplýsingarýni tekið við af aðferðafræðinni sem að var í upphafi 

en möguleikar eru á að taka fleiri aðferðafræðinámskeið upp sem skyldu. Það ætti í 

það minnsta að vera jafn mikið af námskeiðum af öllum sviðum félags- og 

hugvísinda.  

Þar sem margir nemendur lýsa yfir óánægju sinni gagnvart fjölmiðlafræði, þá 

sagði Páll Björnsson þetta um málið: 

„Þetta með fjölda kúrsa í fjölmiðlafræði innan kjarnans í Nútímafræði, það var 

ákvörðun sem að var tekin þegar það var verið að endurskipuleggja námið, til 

þess að reyna að styrkja báðar greinarnar. Það er eitthvað sem verður skoðað í 

framhaldinu, hvort að því verður breytt.“ (Páll Björnsson munnleg heimild, 

11. mars 2010). 

 

Páll vill meina að þetta komi nútímafræðinni vel því þetta tengist nútímanum, eins og 

reyndar margt annað en hann er þó sammála því að það sé komin áhersla á 

fjölmiðlafræði: 

„Það eru náttúrulega þessir fjórir kjarna kúrsar í fjölmiðlafræði, svo plús 

inngangur að fjölmiðlafræði sem ég tel nú ekki með. Þeir snúast náttúrulega 

dálítið um nútímann, bæði fjórða valdið 1 og 2 og íslenskir fjölmiðlar 1 og 2, 

þeir snúast alveg greinilega um ákveðna hluta af nútímanum. En það er hins 

vegar rétt að það er komin áhersla á fjölmiðlafræði.“ (Páll Björnsson munnleg 

heimild, 11. mars 2010). 
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4.5. Að námi loknu – allir vegir færir 

Að námi loknu er tvennt sem tekur við, eins og eftir annað B.A.-nám, það er 

annaðhvort áframhaldandi nám eða vinna. Það má segja að vegna þess hversu breiðan 

grunn nútímafræðin gefur, þá hafi hún örlítið forskot á annað nám. Þetta opnar 

möguleika á framhaldsnámi á flestum sviðum hug- og félagsvísinda og ótal 

möguleika á vinnu, að minnsta kosti í eðlilegu árferði.  

Höfundar hafa komist að því að námið býður upp á mikla fjölbreytni að því 

loknu. Eftir að hafa hitt brautskráða nemendur og forvitnast um hvað þeir fóru að gera 

eftir námið. Margir hafa farið í framhaldsnám og þá á mjög misjöfnum sviðum, til 

dæmis menningarstjórnun, stjórnmálafræði, menntavísindum og heimskautsrétti svo 

eitthvað sé nefnt.  
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5. Umræður og lokaorð 

Í upphafi var nútímafræðin sett á laggirnar sem eins árs nám, sem átti að vera nokkurs 

konar vegvísir inn á þá braut sem fólk fann sig á. Þessi þverfagleiki sem einkennir 

námið á að gefa nemendum innsýn inn í marga ólíka þætti í hug- og félagsvísindum 

og að okkar mati hefur það náðst. Það að óskir frá nemendum hafi orðið til þess að 

námið var lengt í fullt þriggja ára B.A.-nám sýnir að þörfin, á góðum þverfaglegum 

grunni sem nær að mastersnámi, er til staðar. Eftir að námið var lengt í þriggja ára 

nám til B.A.-gráðu þá hefur verið hæg en jöfn þróun í aukningu á nemendum. Það er 

einnig merki um að þörfin er til staðar og að ánægja ríki með það sem gert hefur 

verið. Auðvitað má alltaf spyrja hvar hægt sé að gera betur og rannsakendur telja að 

þegar fjárhagslegum stöðugleika í samfélaginu verður náð, þá sé rétti tíminn til að 

sækja fram og efla námið enn frekar. Það þyrfti að leggja meiri áherslu á 

kynningarmál og að virkja betur brautskráða nemendur til þess. Engin auglýsing er 

betri en ánægja þeirra sem farið hafa í gegnum námið og eftir þeim viðtölum sem 

tekin voru, þá má segja að almenn ánægja hafi verið mikil.  

Nútímafræði var kennd í fjarnámi fyrstu árin og ætluð fyrir alla þá sem hefðu 

aðgang að fjarfundabúnaði og næðu fimm nemendum á hverjum stað. Allt fjarnám 

hefur bæði kosti og galla; kostirnir eru þeir að fólk getur stundað nám sitt án þess að 

þurfa að flytjast búferlum og jafnvel stundað nám með annari vinnu. Gallarnir eru 

aftur á móti að viss tenging milli kennara og nemenda verður ekki fyrir hendi og 

tengsl milli nemenda í sama námi verður einnig lítil. Allar umræður um námsefnið 

sem oft eru í frímínútum og á öðrum tímum þegar nemendur hittast í skólanum utan 

kennslustunda, eru ekki til staðar í fjarnámi, nema kannski að afar takmörkuðu leyti, 

og því vantar kannski vissa sýn sem aðeins fæst með skoðanaskiptum fólks almennt. 

Það samfélag sem skapast og sú nánd sem oft verður milli samnemenda fer forgörðum 
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í fjarnámi og hlýtur að teljast galli. Stuðningur frá samnemendum og visst aðhald 

tapast einnig í fjarnámi. Það er útaf fyrir sig viss lærdómur í því að taka þátt í 

háskólasamfélagi og þeirri umræðu sem þar er í gangi á hverjum tíma, ekki síður en 

að sitja í kennslustund.  Þótt fjarnámið sé að sjálfsögðu kærkomið fyrir þá sem enga 

aðra úrkosti eiga til að sækja sér aukna menntun á háskólastigi.  

Það má kannski deila um það hvort að rétt hafi verið að hætta að bjóða upp á 

nútímafræði í fjarnámi, en við teljum hins vegar að það hafi styrkt stöðu námsins 

innan Háskólans á Akureyri að sú leið var farin. Á meðan nútímafræðin er ennþá 

tiltölulega óþekkt styrkir þetta stöðu námsins en í framtíðinni væri sniðugt að opna 

aftur fyrir þann möguleika að taka nútímafræði upp í fjarnámi og þar af leiðandi gera 

fleirum kleift að stunda það.  

Nýtt nám innan háskólans er ávallt lyftistöng fyrir háskólaumhverfið allt og 

ekki síst bæjarfélagið. Nám eins og nútímafræði, sem ekki er kennt við aðra skóla á 

Íslandi, er einmitt til þess fallið að laða að nemendur sem mögulega festa rætur í 

bæjarfélaginu. Þó má benda á þá staðreynd að ekki er mikið um mastersnám í boði 

við Háskólann á Akureyri og því nauðsynlegt að reyna að koma meira til móts við 

brautskráða nemendur þegar að því kemur. Ekki er nóg að laða fólk að háskólanum og 

um leið bæjarfélaginu í þrjú ár á meðan það lýkur B.A.-námi ef það þarf svo að sækja 

sér framhaldsmenntun í Reykjavík eða erlendis.  

Það má einnig draga þá ályktun í framhaldi af því ástandi sem skapast hefur í 

landinu, vegna peningagræðgi og valdabrölti misábyrga einstaklinga, að aldrei sé 

meiri þörf en einmitt núna fyrir nám eins og nútímafræði. Einnig væri skynsamlegast 

að okkar mati að leggja enn meiri áherslu á siðfræði og heimspeki. Það er ekki úr vegi 

að nota þetta tækifæri til að benda skólastjórnendum á þann mögueika að bjóða upp á 

mastersnám sem tengist siðfræði í sem víðustum skilningi og væri um leið gott 
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framhald fyrir nútímafræðinema og aðra sem áhuga hefðu. Við teljum að á næstu 

árum verði enn meiri þörf á vel menntuðu fólki með góðan grunn og sterka 

siðferðisvitund. Það ætti að vera helsti áhersluþáttur háskólanna í landinu að styrkja 

nám í siðfræði og koma því inn sem víðast, ásamt þeim þáttum sem þar tengjast, eins 

og heimspeki og rökfræði. 

Það er kjörið að nýta enn frekar þá erlendu kennara sem við háskólann starfa 

og efla samskipti við erlenda háskóla jafnframt því að byggja upp framhaldsnám í 

nútímafræðum. Það að talsvert af erlendum kennurum skuli starfa við Háskólann á 

Akureyri og að tveir þeirra komi að kennslu í nútímafræði hlýtur að vera afar jákvætt. 

Samskipti og tengsl milli landa er stór þáttur í þróun okkar til dagsins í dag. Það er 

afar lærdómsríkt fyrir nemendur að sækja sér háskólamenntun erlendis en þar sem 

ekki allir hafa kost á því, þá má það telja að það komi næst því að hafa erlendan 

kennara. Með því að hafa kennara sem koma frá mörgum ólíkum löndum þá færa þeir 

okkur vissa innsýn inn í menningarsamfélagið sem þeir koma úr og opna um leið 

augu nemenda sinna fyrir fjölbreytni og auka víðsýni.  

Ólíkur bakgrunnur eins á að vera til að auka þekkingu annars, eins og Markus 

Meckl talaði um þá var margt sem honum var framandi hér á landi. Honum fannst 

erfitt fyrst að komast inn í nýtt samfélag og skilja hugsunarhátt nemenda, sem flestir 

óku um á bílum og sumir hverjir unnu meira á sumrin með skóla en hann hafði gert 

allt árið á sama aldri. Það tengist einnig nútímafræðinni þegar ólík 

menningarsamfélög, ólíkir siðir og venjur mætast. Þetta hefur eflaust sett mark á 

kennslu hans og verið gott bæði fyrir nemendur og einnig hann sjálfan.  

Umræðan um hvort að rauði þráðurinn í nútímafræðinni sé horfinn eða hafi 

máðst á þessum síðustu árum er einnig spurning sem vert er að skoða. Kristján 

Kristjánsson telur svo vera en þetta sé þó allt tengt fjármálum og rekstri skólans 
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hverju sinni: 

„Mér þykir það ekkert ólíklegt að það hafi gerst, bara hreinlega eins og ég segi 

af sparnaðar ástæðum, eftir sem að fleiri og fleiri námskeið eru samkennd með 

kennaradeild eða fjölmiðlafræði eða guð má vita hvað, þá verður þetta meira 

svona bland í poka.“ (Kristján Kristjánsson munnleg heimild, 5. mars 2010). 

 

Ef nútímafræði væri ennþá kennd sem eitt ár, eins og nokkurs konar ár fyrir þá sem 

ekki hafa gert upp hug sinn í vali á námsbraut, þá hefði það samt þann galla, að 

minnsta kosti fyrir suma, að það gæti lengt B.A.-nám um eitt ár. Það færi þó eftir því 

hvaða leið nemandi færi og hvaða val viðkomandi hefur tekið. Ef nemandi færi til 

dæmis í lögfræði eftir eitt ár í nútímafræði, þá þyrfti hann að taka þrjú ár til viðbótar 

til að klára B.A.-próf í lögfræði. Þannig að það hefur sína kosti og þá mest varðandi 

framhaldsnám að hafa þann möguleika að klára B.A.-próf í nútímafræði og það yrði 

skref til baka ef þetta væri aftur fært til þess sem það var í upphafi, eða bara eitt ár. 

Auðvitað stendur það þeim til boða að flytja sig á milli brauta sem það vilja og sumir 

hafa farið þá leið, og jafnvel einungis eftir stuttan tíma. Það er einnig auðveldara fyrir 

nútímafræðinema að flytja sig yfir á aðrar brautir eftir að nám er hafið, vegna þess 

hversu víðfeðmt þetta nám er á hugvísindasviðinu.  

Enginn vafi er í okkar huga að þetta nám er á réttri leið að mörgu leyti og á 

framtíðina fyrir sér. Það tekur tíma og þolinmæði og mikla vinnu að festa nýjar 

námsgreinar í sessi og gera þær alþjóð kunnugar. Það yrði mikill missir fyrir 

Háskólann á Akureyri ef ekki yrði haldið áfram að vinna að hag nútímafræðinnar og 

þróa hana enn meira til hins betra og nafnið er einnig eitthvað sem komið er til að 

vera.  
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Viðauki I , kynningarefni vorið 2000 
 

Nútímafræði 

30 eininga námsbraut í almennum hugvísindum 

 

Háskóli Íslands (H.Í.) og Háskólinn á Akureyri (H.A.) hafa komið á fót 

þróunarverkefni í fjarkennslu fyrir skólaárið 2000-2001. Námsbrautin er inngangur að 

námi í hugvísindum á háskólastigi.  

 
GRUNNLÝSING:  

Staðsetning. Höfuðstöðvar, skráning og stjórnsýsla verða í Háskólanum á Akureyri. 

Kennt verður með aðstoð fjarfundabúnaðar, bæði frá Akureyri og Reykjavík. Námið 

verður aðgengilegt öllum landsbúum sem aðgang hafa að fjarfundabúnaði og þaðan 

sem mynda má minnst fimm nemenda hóp. Í upphafi og við lok námsins hittist allur 

hópurinn á helgarnámskeiðum í heimavistarskóla á landsbyggðinni.  
 

Þema námsbrautarinnar er tildrög og eðli nútímans. Rakin eru tildrög nútímans, eins 

og hugtakið er einatt skilið í hugvísindum, á hinum ýmsu sviðum og samkenni hans. 

Hvar erum við stödd, hvert stefnir? Reynt verður að veita nemendum þá sameinisgáfu 

að geta skyggnst vítt um gáttir í mannlegum fræðum og áttað sig á samhengi strauma 

og stefna á að því er virðist ólíkum fræðasviðum. Auk þess verður nemendum veittur 

aðferðafræðilegur bakgrunnur til frekara háskólanáms.  
 
Fagleg staða námsins: Háskólabrautir í nútímafræðum eiga sér fyrirmyndir erlendis. 

Stefnt er að því að námið verði metið fyrirfram sem 30 eininga aukagrein eða kjörsvið 

í ýmsum deildum H.Í., H.A. og Kennaraháskóla Íslands.  
 

Umsóknareyðublöð eru fáanleg á skrifstofum H.A., H.Í. og á netinu og skal 

umsóknum skilað eigi síðar en 1. júní n.k.  
 

HELSTU KOSTIR:  

 Námsbrautin er eitt stærsta skref sem tekið hefur verið við nýtingu 

fjarkennslubúnaðar við kennslu á háskólastigi hér á landi. Hún skapar nýtt tækifæri til 

háskólanáms í hinum dreifðu byggðum landsins.  
 

 Námsbrautin sameinar krafta háskólanna á Akureyri og í Reykjavík. Hún nýtur góðs 

af sérþekkingu prófessora og annars starfsfólks á báðum stöðum.  
 

 Námið veitir undirstöðu sem fer vel saman við áframhaldandi nám í heimspekideild, 
félagsvísindadeild, guðfræðideild, eða kennaradeild. Námið hentar þannig nemendum 

sem eru að hefja háskólanám, en einnig nemendum sem komnir eru áleiðis í 

háskólanámi og kjósa að taka 30 einingar í fjarnámi.  



 Í náminu er lögð áhersla á almenna menntun og þjálfun í akademískum 

vinnubrögðum. Slík menntun ætti að hafa gildi í frekara námi auk þess að vera 
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eftirsóknarverð í sjálfu sér. 
 

 Námið er þverfaglegt. Nemendur kynnast aðferðum og viðfangsefnum ólíkra 

fræðigreina, en það getur leitt til betri skilnings á aðalgrein. Að auki treystir slíkt nám 

forsendur nemenda til þess að velja sér aðalgrein. Það ætti að hjálpa nemendum að 

finna hvaða nám hentar þeim best og koma um leið í veg fyrir ómarkvisst deildaflakk.  



 Þema námsins, nútíminn, myndar tengsl við markverðar hræringar á þeim 

fræðasviðum sem að náminu snúa. Þannig hjálpar það nemendum að verða „læsir“ á 

aðferðir og tungutak viðkomandi fræðigreina. Skilningur á nútímanum ætti einnig að 

hjálpa nemendum að koma auga á samhengi á milli ólíkra þátta í stjórnmálum, 

samfélagi og menningu samtímans.  

 

UPPBYGGING:  

Haustmisseri:  

(6 ein.) Aðferðafræði  
Nemandinn (a) temji sér ögun í fræðilegum vinnubrögðum, upplýsingaöflun, 

heimildanotkun, framsetningu íslensks máls og ritgerðasmíð á íslensku, (b) þjálfist í 

tölvunotkun, (c) þjálfist í óformlegri rökfræði og gagnrýninni hugsun (læri að varast 

algengar rökvillur, greina rökfærslur frá öðrum þáttum ritaðs máls, leggja mat á gildi 

röksemda, byggja upp gildar og sannfærandi röksemdafærslur) og (d) kynnist 

stefnum, hugtökum og viðfangsefnum rökfræði og vísindalegrar aðferðafræði.  
 

Umsjón: Guðmundur Heiðar Frímannsson (H.A.), Sigurður Kristinsson (H.A.),  
Stefán Jóhannsson (H.A.).  

 

(2 ein.) Enska sem fræðimál í hugvísindum  
A: Greining á uppbyggingu ritaðs máls. Námskeiðið hefst á textagreiningu. Fjallað 

verður um megineinkenni fræðilegra ritsmíða, sem greina þær frá til dæmis 

skáldsögum og blaðagreinum. Margs konar textar verða teknir fyrir úr hinum ýmsu 

greinum mannlegra fræða. Þeir verða ræddir (námskeiðið fer að mestu fram á ensku) 

og dregin verða fram meginhugtök, röksemdafærslur, efnisröðun, andstæður, 

hugmyndatengsl, o.s.frv. Lykilorðaforði verður einnig skilgreindur. Í tengslum við 

þennan efnisþátt verða settar fyrir skriflegar æfingar, meðal annars útdrættir.  

 

B: Lestur. Greint verður á milli aðferða við notkun fræðilegra texta í akademísku 

námi, sérstaklega þess að lesa texta af nákvæmni og hraðlesa til að átta sig á 

meginhugmyndum. Í þessu sambandi verður hugað sérstaklega að leiðum til að nýta 

tímann sem best.  
 

C: Fyrirlestrar, glósutækni og framsögn. Nemendur fá þjálfun í að hlusta á 

fyrirlestra og taka niður glósur, með áherslu á uppbyggingu og lykilhugtök. 

Nemendur munu einnig halda stutt framsöguerindi um efni af fræðilegum toga.  
Umsjón: Rafn Kjartansson (H.A.) 

  

 

 

(2 ein.) Hugmyndasaga  
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Nemandinn öðlist sýn yfir sögu hugmynda manna um sjálfa sig, veruleikann, guð, 

mannlega þekkingu og siðferði fram á okkar daga, með áherslu á þýðingu þeirra fyrir 

nútímann. Þá átti hann sig á sögulegu og röklegu samhengi hugmynda á ólíkum 

fræðasviðum og beini athygli sérstaklega að hugmyndum um uppeldis- og menntamál 

og hvernig þær endurspeglast í skólum nútímans.  
Umsjón: Kristján Kristjánsson (H.A.)  

 

(3 ein.) Nútímahugtakið  
Fjallað verður um nútímann frá sjónarhornum hugmyndasögu, félagssögu og 

fagurfræði, með áherslu á það sem menn telja „nútímaleika“ eða sérkenni nútímans. 

Meðal annars verður ræddur hinn ýmsi skilningur sem lagður er í hugtakið 

módernismi (og raunar einnig póstmódernismi) og áhrif hans á hugsun og samfélag 

nútímans. Umfjöllun mun byggjast á safni verka úr heimspeki, félagsfræði, sagnfræði, 

sem og bókmenntum og öðrum listgreinum.  
Í forgrunni verða „borgin“ og einstaklingurinn sem einhvers konar viðmið, vettvangur 

og/eða drifkraftur nútímans og nútímamenningar.  
Umsjón: Ástráður Eysteinsson (H.Í.) og Guðmundur Hálfdanarson (H.Í.)  

 

(2 ein.) Bókmenntir og sjálf frá upplýsingu til nútíma  
Leitast verður við að sýna hvernig birtingarmyndir sjálfsins í bókmenntum hafa þróast 

frá síðari hluta 18. aldar til vorra daga. Litið verður á ýmsar tegundir verka (ljóð, 

skáldsögur, sjálfsævisaga, leikrit) af ólíkum uppruna (Frakkland, Rússland, Írland, 

Bandaríkin, Ísland). Reynt verður að sýna hvernig breytingar á framleiðsluháttum og 

samfélagsskipan hafa áhrif á sjálfsmynd fólks, einnig breyttar hugmyndir um 

einstaklinginn, stöðu hans og innviði. Sérstaklega verður hugað að samspili 

hugmyndaþróunar og nýjunga í bókmenntasköpun.  
Umsjón: Torfi H. Tulinius (H.Í.)  

 

Vormisseri:  

 

(2 ein.) Siðfræði  
Nemandinn (a) fái innsýn í helstu hugtök, aðferðir og úrlausnarefni heimspekilegrar 

siðfræði, (b) kynnist áhrifamestu siðfræðikenningum á 19. og 20. öld og (c) þjálfist í 

að hugsa og ræða siðferðishugmyndir á agaðan og gagnrýninn hátt.  
Umsjón: Kristján Kristjánsson (H.A.) og Sigurður Kristinsson (H.A.)  

 

(3 ein.) Vísindasaga  
Á námskeiðinu verður skyggnst í sögu ólíkra vísindagreina á borð við eðlisfræði, 

líffræði, erfðafræði, jarðfræði og sálfræði, með þungamiðju í sögu eðlisfræðinnar. 

Einnig verður fjallað um inntak helstu vísindakenninga, til dæmis kenningarinnar um 

Miklahvell og þróunarkenningar Darwins. Á námskeiðinu verður saga vísinda notuð 

til að varpa ljósi á eðli þeirra og mikilvægi vísinda til skilnings á nútímanum.  
Umsjón: Andri S. Björnsson (H.Í.) 
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(2 ein.) Listasaga  
Nemandinn öðlist sýn yfir helstu tímabil listasögunnar, með áherslu á þróun listar frá 

lokum miðalda fram á 20. öld. Þá beini hann sérstakri athygli að samtímalist og rótum 

hennar í sögu og samfélagi.  
Umsjón: Nora Tsai (H.A.)  

 

(3 ein.) Kynjafræði  
Markmið: Að nemandinn (a) þekki vel ýmis grundvallarhugtök í kynjafræðum, (b) 

afli sér þekkingar á stöðu karla og kvenna í íslensku samfélagi, (c) kynni sér 

rannsóknir í kynjafræðum og gagnrýni femínista á hefðbundnar rannsóknir og 

kenningar, og (d) kunni skil á baráttu valinna skoðanahópa karla og kvenna.  
Helstu efnisþættir: Straumar og stefnur, karlafræði - kvennafræði. Fjölskyldur og 

kynhlutverk. Menntun drengja og stúlkna. Vinnumarkaður og kynferði. Saga 

jafnréttisbaráttu og jafnréttislöggjöf. Kven- og karlímyndir. Kynverur og klám. 

(Upptalningin er ekki tæmandi og sum efni verða umfangsmeiri en önnur.)  
Umsjón: Ingólfur Á Jóhannesson (H.A.) og Þorgerður Einarsdóttir (H.Í.)  

 

(5 ein.) Valnámskeið  
Nemendur velja, með samþykki umsjónarmanns, eitt eða fleiri valnámskeið í H.A. og 

H.Í.. Þessi námskeið verða EKKI FJARKENND. Nemendur utan Akureyrar og 

Reykjavíkur skrifa tvær rannsóknarritgerðir um valin efni.  
Umsjón: Sigurður Kristinsson   

 
KENNARAR:  

Andri Steinþór Björnsson lauk B.A.-prófi í sálfræði frá H.Í. árið 1998. B.A.- 

ritgerð hans fjallaði um þróunarkenningu Darwins í ljósi vísindasögu og 

vísindaheimspeki. Hann tók jafnframt námskeið í heimspeki, einkum í 

vísindaheimspeki og vísindasögu. Hann stundar nú rannsóknamastersnám við 

Félagsvísindadeild. Andri hefur verið stundakennari og aðstoðarkennari við 

sálfræðiskor H.Í., í námskeiðunum "Saga sálfræðinnar" og "Forsendur 

félagsvísinda".  
Andri stóð fyrir röð fyrirlestra um vísindi ásamt tveimur samnemendum sínum 

árið 1996, sem bar yfirskriftina "Er vit í vísindum?". Sama ár ritstýrðu þeir 

samnefndri bók sem gefin var út af Háskólaútgáfunni.  
Vorið 1998 hófst undirbúningur fyrir bók um vísindi fyrir almenning sem gefin 

verður út af Háskólaútgáfunni í byrjun árs 2001. Takmark bókarinnar (sem ber 

vinnuheitið Merkustu vísindakenningar okkar daga) er að rekja sögu 

eðlisfræðinnar á aðgengilegan hátt með því að útskýra grundvallarkenningar. 

Þær eru sólmiðjukenningin, afstæðiskenningin, skammtafræði og kenningin um 

Miklahvell. Í bókinni er saga eðlisfræðinnar notuð til að varpa ljósi á eðli 

vísinda og framtíð þeirra. Hluti af undirbúningnum fyrir bókarskrifin var 

þáttaröð um vísindakenningar sem flutt var á Rás 1 haustið 1998. Vorið 1999 sá 

Andri um vikulega vísindapistla í Víðsjá á Rás 1. 
 

Ástráður Eysteinsson er prófessor í almennri bókmenntafræði við Háskóla  

Íslands. Hann lauk B.A-prófi í þýsku og ensku við H.Í., M.A.-prófi í 

samanburðarbókmenntum og þýðingafræði við University of Warwick, stundaði 

doktorsnám fyrst við Kölnarháskóla og síðar við University of Iowa, þaðan sem 
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hann lauk doktorprófi 1987. Rannsókna- og kennslusvið Ástráðs eru m.a. á sviði 

bókmenntateoríu, nútímabókmennta (enskra, bandarískra, þýskra og íslenskra), 

módernisma/póstmódernisma, menningarfræði og þýðingafræði. Ástráður 

starfar auk þess sem þýðandi. Hann hefur sinnt ýmsum stjórnunarstörfum við 

Háskóla Íslands og er nú stjórnarformaður Hugvísindastofnunar. Meðal ritverka 

hans eru bækurnar The Concept of Modernism (1990), Tvímæli. Þýðingar og 

bókmenntir (1996) og Umbrot. Bókmenntir og nútími (1999).  
 

Guðmundur Heiðar Frímannsson lauk doktorsprófi í heimspeki frá St.  

Andrews í Skotlandi 1992. Hann hefur verið í fullu starfi við Háskólann á 

Akureyri frá ágúst 1992 og verið deildarforseti kennaradeildar skólans frá 

upphafi, júní 1993. Hann hefur kennt inngangsnámskeið í óformlegri og 

formlegri rökfræði, heimspeki menntunar og viðskiptasiðfræði. Hann hefur 

stundað rannsóknir í siðfræði og heimspeki menntunar. Á síðasta ári kom út 

eftir hann ritgerðin "Kennivald og kennimenn" í bókinni Hvers er siðfræðin 
megnug? Ritstj. Jón Á. Kalmansson. Á þessu ári kemur út rigerð hans "Civic 

Education and the Good" í tímaritinu Philosophy and Education. Væntanleg er 

þýðing hans á íslensku á Grundlegung der Metaphysik der Sitten eftir Immanuel 

Kant með inngangi.  
 
Guðmundur Hálfdanarson lauk próf B.A.-prófi í sagnfræði (H.Í.) og fornleifafræði  
 (Lundarhákóli) árið 1980, cand. mag. prófi í sagnfræði frá H.Í. árið 1982 og  

doktorsprófi frá Cornell-háskóla í Bandaríkjunum árið 1990. Eftir eitt ár við 

rannsóknir í París hóf Guðmundur störf sem lektor í sagnfræði við H.Í. haustið 

1991, varð dósent árið 1993 og prófessor árið 2000. Rannsóknir Guðmundar 

liggja á mörkum félags- og sagnfræði, með áherslu á 19. öld og fyrri hluta 

þeirrar 20. Guðmundur hefur skrifað mest um uppruna, eðli og þróun 

þjóðernisstefnu og þjóðernisvitundar á síðustu tveimur öldum og vinnur nú, 

ásamt þremur doktorsnemum sínum, að samningu rannsókarrits um þróun 

íslenskrar þjóðernisvitundar frá miðri 18. öld til loka 20. aldar.  
 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, cand. mag. í sagnfræði frá Háskóla Íslands 1983,  

Ph.D. í menntunarfræði frá University of Wisconsin, Madison 1991. Ingólfur 

hefur kennt við grunn-, framhalds- og háskóla, en auk þess starfað við 

námsefnisgerð, landvörslu og deildarstjórn ökunámsdeildar Umferðarnáms. 

Aðalkennslugrein Ingólfs í framhaldsskóla er nútímasaga. Á háskólastigi hefur 

hann einkum kennt námskrárfræði og skyldar greinar, en einnig annast leiðsögn 

í vettvangsnámi kennaranema. Helstu rannsóknir: Fagmennska kennara í 

kenningalegu ljósi, menntastefna á Íslandi eftir 1966. Fræðileg áhugamál og 

skrif: notkun kenninga Foucaults og Bourdieus í menntunarfræðum, orðræðan 

um náttúruvernd, kynjafræði.  
 
Kristján Kristjánsson lauk B. A. prófi í heimspeki og þýsku frá H.Í. 1983, prófi  

í uppeldis- og kennslufræðum 1986, M. Phil prófi í heimspeki frá St. Andrews 

1988 og doktorsprófi frá sama skóla 1990. Hann kenndi við M. A. 1983-7 og 

1990-91, en hefur starfað við H.A. frá 1991 sem sérfræðingur, lektor, dósent og 

prófessor (frá 1997). Meðal kennslugreina Kristjáns eru heimspekileg 

forspjallsvísindi, aðferðafræði, siðfræði, hugmyndasaga og heimspeki 

menntunar. Kristján hefur skrifað mikinn fjölda ritverka um heimspeki og 

menntamál, bæði á innlendum og erlendum vettvangi. Meðal þeirra eru 
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bækurnar Þroskakostir (1992), Social Freedom: The Responsibility View (1996) 

og Af tvennu illu: Ritgerðir um heimspeki (1997). Á þessu ári (2000) koma út 

eftir hann greinar í International Journal of Applied Philosophy, Journal of 

Thought, American Philosophical Quarterly og Analytic Teaching. Kristján er 

með bók í smíðum um siðfræði tilfinninga.  
 
Nora Tsai lauk MA-prófi í listasögu frá Háskólanum í St. Andrews 1993 og  

MA-prófi í listfræði (með áherslu á nútímalist) frá Háskólanum í East Anglia 

1997. Lokaritgerð hennar þar fjallaði um heimspeki súrrealismans og birtingu 

hennar í verkum Fridu Kahlo. Hún hefur starfað sem stundakennari í listasögu 

við Háskólann á Akureyri og Myndlistaskólann á Akureyri. Hún er einn af 

umsjónarmönnum sýningarinnar "Sjónauki II: Barnæska í íslenskri myndlist" í 

Listasafninu á Akureyri (2000) og meðhöfundur nýlegrar ritgerðar um það efni í 

Lesbók Morgunblaðsins.  
 

Rafn Kjartansson, MA Honours í ensku og enskum bókmenntum frá  

Háskólanum í Edinborg 1967. Diploma í "the Teaching of English as a Second 

Language" frá Háskólanum í Leeds 1968. Rafn hefur verið kennari í ensku við 

Menntaskólann á Akureyri frá 1968, stundakennari í ensku við rekstrardeild 

Háskólans á Akureyri frá 1987 og við kennaradeild H.A. frá 1993. Hann stundar 

um þessar mundir fjarnám við Háskólann í Manchester (Centre for English 

Language Studies in Education) til M.Ed. prófs (M.Ed. ELT). Hann vinnur nú 

að lokaritgerð og mun ljúka námi á næsta ári.  
 
Sigurður Kristinsson lauk B. A. prófi í heimspeki og sagnfræði frá H.Í. 1989,  

nam uppeldis- og kennslufræði við H.Í. 1989-90, lauk M. A. prófi í heimspeki 

frá Cornell háskóla 1993 og doktorsprófi frá sama skóla 1996. Hann hefur síðan 

kennt við Missouriháskóla í St. Louis, en starfar nú sem umsjónarmaður 

fjarnáms í almennum hugvísindum/nútímafræðum. Á háskólastigi kennir hann 

ýmsar greinar siðfræði (meðal annars siðfræði lífs og lækninga) og rökfræði 

(formlega og óformlega). Helstu rannsóknir Sigurðar tengjast 

sjálfræðishugtakinu í siðfræði, stjórnmálaheimspeki og frumspeki. Auk þess 
hefur hann skrifað um hagnýta siðfræði, einkum siðfræði starfsgreina. Meðal 

nýlegra greina má nefna "Sjálfræði, löngun og skynsemi", í Hvers er Siðfræðin 

Megnug? Ritstj. Jón Kalmannsson, og "The Limits of Neutrality" Canadian 

Journal of Philosophy 30. 2 (2000).  
 

Torfi H. Tulinius er dósent í frönsku við heimspekideild H.Í.. og kennir m.a.  

bókmenntafræði, miðaldabókmenntir og nútímabókmenntir. Torfi hefur ritað 

um bókmenntafræði og franskar bókmenntir, rannsóknir hans hafa þó að mestu 

leyti snúist um íslenskar miðaldabókmenntir. Torfi ritaði kaflann um 

riddarasögur og fornaldarsögur Norðurlanda í Íslenskri bókmenntasögu II (Mál 

og menning). Stærsta ritverk Torfa á þessu sviði er doktorsrit hans, La "Matière 

du Nord". Sagas légendaires et fiction dans l'Islande médiévale, en það kom út 

hjá Presses de l'Université Paris-Sorbonne 1995 og er væntanlegt í enskri 

þýðingu. Fræðilegt áhugamál Torfa er þróun frásagnarlistar á Vesturlöndum frá 

miðöldum til vorra daga með sérstöku tilliti til þess hvernig sjálfið tjáir sig og 

skapar sig um leið í bókmenntum.  
 
Þorgerður Einarsdóttir lauk fil.kand prófi í félagsfræði og sálfræði frá  
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Gautaborgarháskóla 1982, kennsluréttindanámi frá H.Í. 1986 og doktorsprófi í 

félagsfræði frá Gautaborgarháskóla 1997. Þorgerður hefur kennt við framhalds- 

og háskóla, nú síðast kynjafræði, heilsufélagsfræði og kenningar um 

sérfræðihópa og fagþróun við H.Í.  Rannsóknir Þorgerðar eru á sviði fagstétta 

og fagþróunar, fjölskyldufræða og kynjafræða. Þorgerður er sem stendur með 

rannsóknarstöðustyrk frá Rannís og vinnur að rannsókn á fagstéttum í íslenska 

heilbrigðiskerfinu og viðbrögðum þeirra við niðurskurði og markaðsvæðingu. 
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Viðauki II, valmöguleikar fyrir nemendur skólaárið 2004 - 2005 
 
Háskólinn á Akureyri 
Félagsvísinda- og lagadeild 
Nútímafræði 

 
Valmöguleikar fyrir nemendur á 2. og 3. ári í nútímafræði 

skólaárið 2004-2005 
 

Í þessu skjali eru teknar saman þær upplýsingar sem nemendur í nútímafræði þurfa að kynna sér áður en 
þeir skrá sig í námskeið fyrir skólaárið 2004-2005. Skjalið skiptist í þrjá hluta. Fyrstu tveir hlutarnir eru 
bakgrunnsupplýsingar en þriðji hlutinn upplýsingar um valnámskeið. 
 
 
1. Námsskipulag nútímafræðinnar samkvæmt kennsluskrá 2004-2005 
 
Ár   Misseri  Námskeið  Heiti               Einingar 

 
1. ár  haust  NÚT0173  Nútíminn I       3 
   RÝN0174  Upplýsingarýni       4 
   VIN0174  Vinnulag í félagsvísindum       4 
   ENS0142  Enska sem fræðimál      2 
   HSA0152 Hugmyndasaga       2 

             15 

 
1. ár  vor  NÚT0273  Nútíminn II        3 
   AFB0175  Afbygging 20. aldar      5 
   KYN0153 Kynjafræði       3 
   ÍSS0152  Hagnýt íslenska       2 
   SIÐ0172  Siðfræði og álitamál      2 

             15 

 
Ár   Misseri  Námskeið  Heiti               Einingar 

 
2. ár  haust  NÚT0373  Málstofa í nútímafræði I      3 
      Nútímafræði val 
      Nútímafræði val 
      Nútímafræði val 

             15 

 
2. ár  vor  NÚT0473  Málstofa í nútímafræði II      3 
   LOK0145 Lokaverkefni í nútímafræði      5 
      Nútímafræði val 
      Nútímafræði val 

             15 
 
 
Ár   Misseri  Námskeið  Heiti               Einingar 
 

3. ár  haust  NÚT0573  Málstofa í nútímafræði III      3 
      Nútímafræði val 
      Nútímafræði val 
      Nútímafræði val 

             15 

 
3. ár  vor  NÚT0673  Málstofa í nútímafræði IV      3 
      Nútímafræði val 
      Nútímafræði val 
      Nútímafræði val 

             15 
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2. Leiðir til að nýta nám í nútímafræði til háskólagráðu 
Fjórar leiðir eru í boði fyrir þá sem vilja nýta nám í nútímafræði til háskólagráðu. Hægt er að taka 
nútímafræði sem 30 eininga aukagrein, 60 eininga aðalgrein, 90 eininga aðalgrein eða sem hluta 120 
eininga BA (hons) prófs. 
 
2.1 Nútímafræði sem 30 eininga aukagrein til BA-prófs 

Nemandinn tekur öll fyrsta árs námskeið í nútímafræði, alls 30 einingar. Hægt að nýta nútímafræði sem 
aukagrein við flestar skorir heimspekideildar og sumar skorir félagsvísindadeildar Háskóla Íslands. 
Nemendum er bent á að kynna sér fyrirfram hvaða skorir bjóða upp á 60 eininga aðalgrein án kvaða um 
efnissvið aukagreinar. Nútímafræði er einnig metin sem ígildi kjörsviðs í kennaranámi við Háskólann á 
Akureyri. 
 
2.2 Nútímafræði sem 60 eininga aðalgrein til BA-prófs 

Nemandinn tekur öll fyrsta og annars árs námskeið í nútímafræði og lýkur 5 eininga BA-verkefni. Til 
samans eru þetta 60 einingar. Til að ljúka 90 eininga BA-prófi þarf nemandinn að taka 30 eininga 
aukagrein utan Háskólans á Akureyri. Boðið er upp á 30 eininga aukagreinar til BA-prófs við ýmsar 
deildir Háskóla Íslands og við erlenda samstarfsskóla. Ekkert nám í félagsvísindaskor (samfélags- og 
hagþróunarfræði, fjölmiðlafræði, sálfræði) er skilgreint sem 30 eininga aukagrein til BA-prófs. 
Nemendum sem vilja taka nútímafræði til 90 eininga við Háskólann á Akureyri er bent á 90 eininga 
nútímafræði með áherslu á tiltekið svið innan félagsvísindaskorar. 
 
2.3 Nútímafræði sem 90 eininga aðalgrein til BA-prófs 

Nemandinn tekur öll fyrsta, annars og þriðja árs námskeið í nútímafræði og lýkur 5 eininga BA-verkefni. 
Til samans eru þetta 90 einingar. Nemandinn útskrifast þá með BA próf í nútímafræði með áherslu á 
tiltekið fræðasvið (sjá kafla um samhengi námsins hér að ofan).  
 
2.4 Nútímafræði sem hluti 120 eininga BA (hons) prófs 

Nemandinn tekur viðkomandi námsbraut félagsvísindaskorar alla (90e) og lýkur 30 einingum til viðbótar 
í nútímafræði. Þessar viðbótareiningar samanstanda af eftirfarandi þáttum: 

 Námskeið sem kennd eru sérstaklega í nútímafræði og skarast ekki við viðkomandi braut 
félagsvísindaskorar (allt að 22e) 

 BA- ritgerð í nútímafræði (5e) 

 Valnámskeið utan viðkomandi brautar félagsvísindaskorar (minnst 3e) 

3. Val námskeiða 

Hver nemandi hefur frelsi til setja saman sína eigin áætlun um samsetningu nútímafræðinnar. Frelsinu 
fylgir sú ábyrgð að gæta þess að efnislegt samhengi sé í náminu í heild.  Nemandinn þarf því að gera 
upp við sig á hvaða fræðasvið hann vilji leggja mesta áherslu í náminu. Áherslusviðin eru: 

 Nútímafræði með hugvísindaáherslu 

 Nútímafræði með uppeldis- og menntunaráherslu 

 Nútímafræði með félagsvísindaáherslu 
o Nútímafræði með sálfræðiáherslu 
o Nútímafræði með fjölmiðlafræðiáherslu 
o Nútímafræði með áherslu á samfélags- og hagþróun 

 Nútímafræði með lögfræðiáherslu 

Undir hvert áherslusvið falla tiltekin námskeið og eru þau tilgreind hér fyrir neðan. Engin föst regla gildir 
um það hve stór hluti valnámskeiðanna verður að vera af því áherslusviði sem nemandinn hefur valið, 
heldur metur umsjónarmaður nútímafræðinnar það í hverju tilviki. Við upphaf fyrstu kennsluviku 
haustmisseris skal hver nemandi hafa tilkynnt umsjónarmanni val sitt og borið upp til samþykkis. 
Umsjónarmaður samþykkir valið eða leggur til breytingar. 
 
Sum námskeið á öðru og þriðja ári í félagsvísindaskor gera forkröfu um námskeiðin Rannsóknaraðferðir 
í félagsvísindum I og II, en þau eru ekki skyldunámskeið í nútímafræði. Nemendur í nútímafræði þurfa 
því að huga vel að því í upphafi annars námsárs hvort þeir hyggist taka slík forkröfunámskeið á 
námsferlinum. 
 
Ekki er hægt að útiloka árekstra í stundatöflu. Til að minnka hættuna á árekstrum er nemendum bent á 
að velja þannig á hverju misseri að þeir fylgi tilteknu námsári á tiltekinni námsbraut eftir því sem hægt 
er, frekar en að velja saman námskeið af mismunandi námsárum og námsbrautum á sama tíma. 
Upplýsingar um námsár og námsbrautir fást í kennsluskrá. 
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 Nútímafræði með hugvísindaáherslu 

Haust Vor 

Félagsvísinda- og lagadeild: 
NÚT0173 Nútíminn I 
SÁL0373 Saga sálfræðinnar 
FJÖ0274 Fjölmiðlarýni I 
FJÖ0475 Fjórða valdið 
ÞRÓ0173 Samfélag, umhverfi og sjálfbær þróun I 
 
Kennaradeild: 
ÍBÓ0153 Íslenskar bókmenntir 
DAN0153 Danska 
MEÞ1155 Menntun og þjóðfélag 
 

Félagsvísinda- og lagadeild: 
NÚT0273 Nútíminn II 
SIÐ0172 Siðfræði og álitamál 
FÉL0273 Vændi, vímuefni og viðskipti 
FJÖ0374 Fjölmiðlarýni II 
FJÖ0575 Íslenskir fjölmiðlar 
NOR0273 Þjóðir og menning á norðurslóðum 
 
Kennaradeild: 
LFA0152 List- og fagurfræði 
LAS0153 Landafræði og saga 
KES0152 Nútímasamfélagið 
SAS0154 Saga og samfélag 
HSM0353 Heimspeki menntunar 
ÍSL0252 Íslenska. 

 
 Nútímafræði með uppeldis- og menntunaráherslu 

Haust Vor 

Félagsvísinda- og lagadeild: 
NÚT0173 Nútíminn I 
 
Kennaradeild : 
AÐF0175 Rannsóknaraðferðir í félagsvísindum 
ÍBÓ0153 Íslenskar bókmenntir 
DAN0153 Danska 
MEÞ1155 Menntun og þjóðfélag 
NÁS0152 Námsálarfræði 
Heilbrigðisdeild: 
VOÞ0103 Vöxtur og þroski 

Félagsvísinda- og lagadeild: 
NÚT0273 Nútíminn II 
 
Kennaradeild: 
LAS0153 Landafræði og saga 
KES0152 Nútímasamfélagið 
SAS0154 Saga og samfélag 
ÞSÁ0152 Þróunarsálfræði 
AFR0152 Aðferðafræði 
HSM0353 Heimspeki menntunar 
ÍSL0252 Íslenska 

 
 Nútímafræði með félagsvísindaáherslu 

Haust Vor 

Kjarni: 
AÐF0175 Rannsóknaraðferðir í félagsvísindum I 
 
Sálfræði: 
SÁL0235 Almenn sálfræði 
SÁL0373 Saga sálfræðinnar 
SÁL0474 Líffræðilegar undirstöður hegðunar 
SÁL0873 Mælitæki og matsaðferðir ** 
NÁS0152 Námsálarfræði (kennarad) 
SÁL0103 Sálfræði (heilbr.d) 
VOÞ0103 Vöxtur og þroski (heilbr.d) 
 
Fjölmiðlafræði: 
FJÖ0274 Fjölmiðlarýni I 
FJÖ0475 Fjórða valdið 
FJÖ0673 Prentmiðlun 
 
Samfélags- og hagþróun: 
FÉL0173 Félagsfræðileg greining * 
MAN0173 Mannfræðileg greining 
ÞRÓ0173 Samfélag, umhverfi og sjálfbær þróun I 
VRK0173 Rannsóknarverkefni I 
SVT0173 Sveitastjórnarmál 
NOR0173 Inngangur að norðurslóðafræði 
ÞRÓ0273 Þróunaraðstoð I 
 
Annað: 
ÞJÓ2103 Þjóðhagfræði I (rekstrardeild) 
MEÞ1155 Menntun og þjóðfélag (kennaradeild) 
 

Kjarni: 
AÐF0275 Rannsóknaraðferðir í félagsvísindum II 
 
Sálfræði: 
SÁL0173 Inngangur að sálfræði 
ÞSÁ0153 Þroskasálfræði 
SÁL0474 Sálfræði hugar og skynjunar 
SÁL0575 Klínísk sálfræði ** 
SÁL0373 Félagssálfræði ** 
 
Fjölmiðlafræði: 
FJÖ0173 Inngangur að fjölmiðlafræði 
FJÖ0374 Fjölmiðlarýni II 
FJÖ0575 Íslenskir fjölmiðlar 
FJÖ0773 Ljósvakamiðlun 
 
Samfélags- og hagþróun: 
ÞJÓ0173 Inngangur að þjóðfélagsfræði 
HAG0173 Hagfræðileg greining 
STJ0173 Stjórnmálafræðileg greining 
FÉL0373 Vændi, vímuefni og viðskipti 
VRK0273 Rannsóknarverkefni II 
NOR0273 Þjóðir og menning á norðurslóðum 
ÞRÓ0373 Þróunaraðstoð II 
 
Annað: 
AFR0152 Aðferðafræði (kennaradeild) 
KES0152Nútímasamfélagið (kennaradeild) 
SAS0154 Saga og samfélag (kennaradeild) 
FÞS2203 Ferðaþjónusta og umhverfi (rekstrard.) 

* Forkrafa um AÐF0175  
** Forkrafa um AÐF0175 og AÐF0275 
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Nútímafræði með lögfræðiáherslu 
Haust Vor 

Fyrsta árs námskeið í lögfræði: 
GRN0173 Grunnþættir lögfræðinnar I 
KEN0173 Kennileg lögfræði 
SAG0173 Rómarréttur 
SAG0273 Saga, þróun og einkenni 
meginlandsréttar 
 
Annars árs námskeið í lögfræði: 
SKP0173 Stjórnskipunarfræði 
SKP0273 Samanburðarstjórnskipunarréttur 
RÉT0173 Réttindafræði 
RÉT0273 Mannréttindalögfræði 
 

Fyrsta árs námskeið í lögfræði: 
GRN0273 Grunnþættir lögfræðinnar II 
SAG0373 Saga, þróun og einkenni fordæmisréttar 
SAG0473 Réttarsaga Íslands 
SKÝ0173 Lögskýringar og ályktunarleiðir 
 
Annars árs námskeið í lögfræði: 
EVR0173 Evrópuréttur I 
EVR0273 Evrópuréttur II 
ÞJR0173 Þjóðaréttur 
AUÐ0173 Auðlinda- og umhverfisréttur 

 
Nútímafræði með sjálfvalinni áherslu 

Nemendur leggja fram sína eigin námsáætlun. Námið skal vera sett saman úr ofangreindum 
námskeiðum. Áætluninni skal skilað til umsjónarmanns nútímafræði í síðasta lagi 25. ágúst 
og er háð samþykki hans. 

 
Námskeiðin sem nefnd eru hér að ofan eru ekki tæmandi listi yfir þau valnámskeið sem til 
greina geta komið. Nemendum er frjálst að bera undir umsjónarmann hvaða hugmyndir sem 
þeir kunna að hafa um önnur valnámskeið, innan eða utan Háskólans á Akureyri. 
 
Þegar námskeið eru valin fyrir haustmisseri 2004 er nauðsynlegt að horfa fram á veginn og 
sjá fyrir sér rökrétta leið til að velja það sem eftir er námstímans. Skólaárið 2005-2006 hefst 
kennsla á þriðja ári í félagsvísindaskor. Heiti þeirra námskeiða sem þá er áætlað að bætist við 
eru sem hér segir: 

 
Áætluð þriðja árs námskeið í félagsvísindaskor 
 Haustmisseri 2005 Vormisseri 2006 

Sálfræði Klínísk barnasálfræði 
Greining og mótun hegðunar 

Sálfræðileg meðferð 
Ávanabundin hegðun 

Fjölmiðlafræði Fjölmiðlarýni III 
Vefmiðlun 
Myndfræði og myndnotkun í fjölmiðlum 
Fjölbreytni og minnihlutahópar 

Fjölmiðlarýni IV 
Staða og ábyrgð fjölmiðlamanns 
Fjölmiðlar í þéttbýli og dreifbýli 

Samfélags- 
og hagþróun 

Byggðaþróun 
Hraðfarar samfélagsbreytingar og afleiðingar 
þeirra 
Vettvangsverkefni III 
Stefnur í sveita- og byggðamálum 
Samfélags- og hagþróun á norðurslóðum 
Opinber stjórnsýsla I 

Þróunarhagfræði 
Stjórnfesta og gegnsæi í 
stjórnsýslu 
Vettvangsverkefni IV 
Opinber stjórnsýsla II 
Samfélag, umhverfi og sjálfbær 
þróun II 
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Viðauki III, spurningar fyrir kennara 

 

Spurningar á íslensku og ensku fyrir kennara sem að hafa komið að náminu.  

 

1. Þín skilgreining á nútímafræðináminu? 

2. Þín þátttaka í uppbyggingu námsins? (ef við á) 

3. Hvernig sást þú þetta nám fyrir þér og hefur það ræst? 

4. Þín skoðun á framtíð nútímafræðinnar?  

 

 

1) What is your definition on Modern Studies? 

2) Your participation in the development of the Modern study? (if relevant) 

3) In the beginning what was your expectations to this study, and has it fulfilled 

them? 

4) Your opinion on how the Modern studies will be in the future? 
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Viðauki IV, spurningar fyrir Sigurð Kristinsson 

 

1. Saga nútímafræðarinnar við Háskólann á Akureyri.  

2. Samstarfið við Háskóla Íslands.  

3. Hvaðan kom hugmyndin? Hver er fyrirmyndin? 

4. Þín skilgreining á nútímafræðináminu? 

5. Þín þátttaka í uppbyggingu námsins?  

6. Hvernig sást þú þetta nám fyrir þér og hefur það ræst? 

7. Þín skoðun á framtíð nútímafræðinnar?  
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Viðauki V, spurningar fyrir brautskráða nemendur 

 

1. Hvað varð til þess að þú valdir nútímafræði? 

2. Hvernig mundir þú lýsa nútímafræðináminu? 

3. Stóðst námið væntingar þínar? 

4. Mundir þú mæla með þessu námi? – hvers vegna/hvers vegna ekki? 

5. Hvernig finnst þér það hafa nýst þér, bæði varðandi vinnu og/eða frekara nám? 

6. Hvað fórst þú að gera eftir námið?  

7. Hverjir finnst þér vera helstu kostir og gallar í þessu námi? 

8. Er eitthvað fleira sem að þú vilt koma á framfæri varðandi námið? 
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Viðauki VI, spurningar fyrir núverandi nemendur 

 

Spurningar sem núverandi nemendur fengu sendar með tölvupósti. Listinn yfir 

nemendur fengum við í upphafi annarinnar frá náms- og matsnefnd nútímafræðinnar 

og var því sent á marga sem að höfðu þegar skráð sig úr náminu, þess vegna var 

ákveðið að láta spurningu númer átta fylgja með. 

 

Kyn og aldur:  

1) Hvað varð til þess að þú valdir nútímafræði? 

2) Hvernig mundir þú lýsa nútímafræðináminu? 

3) Hvaða væntingar hefur þú til námsins? 

4) Mundir þú mæla með þessu námi? – hvers vegna/hvers vegna ekki? 

5) Ert þú búin að ákveða hvað þú ætlar að gera að loknu námi? 

6) Hverjir finnst þér vera helstu kostir og gallar í þessu námi? 

7) Er eitthvað fleira sem að þú vilt koma á framfæri varðandi námið? 

8) Ef þú ert hættur í nútímafræði eða hefur fært þig um braut þá væri samt gott að 

fá stutt svör við spurningunum að ofan ásamt því að fá stutt svar út af hverju 

og hvað þú fórst að gera annað? 

 

 

 


