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Áfangalýsing:   
 Áfanginn er ætlaður nemendum á viðskipta- og hagfræðibraut. Meginmarkmið áfangans er að auka 
og auðga orðaforða, efla skilning á grundvallarhugtökum viðskipta- og hagfræði, þjálfa lestur faglegra 
texta, hagnýta sérhæfðan orðaforða t.d. með ritun viðskiptabréfa, skýrsla, með fyrirtækjakynningum og
í munnlegum kynningum. Lögð er áhersla á sjálfstæð vinnubrögð, hópvinnu og að nemendur hafi val 
um fjölbreytt verkefni. Skáldsaga lesin og unnin verkefni úr henni.

Markmið:   
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 
• orðaforða, orðstofnum, orðmyndun og öðru sem gerir nemanda kleift að tileinka sér lesefni 

sem tengist viðskiptagreinum í áframhaldandi námi og starfi.
• því sem einkennir talað og ritað mál í viðskiptagreinum.
• viðskiptamenningu ólíkra þjóða.

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 
• skilja sérhæfða texta á sviði viðskiptagreina.
• lesa sér til gagns almenna og krefjandi texta og vinna með þá.
• beita ritmáli í mismunandi tilgangi með stílbrigðum og málsniði sem á við, t.d. útdrætti og 

kynningar.
• hlusta á og taka þátt í fyrirlestrum, umræðum og rökræðum um fræðileg efni á sviði 

viðskiptagreina í þeim tilgangi að miðla til annarra.
• nota orðaforða viðskiptagreina til að tjá sig um margvísleg málefni.

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
• nýta sér texta, umræður og rökræður um fræðileg málefni.
• nýta sér fræðitexta og meta heimildir á gagnrýninn hátt.
• geta flutt vel uppbyggða frásögn, kynningu eða greinargerð, dregið fram aðalatriði og rökstutt 

mál sitt nokkuð nákvæmlega með dæmum og geta brugðist við spurningum.
• nota rithefðir sem eiga við í textasmíð hverju sinni.
• rökstyðja mál sitt í ræðu og riti.
• geta útskýrt flókna texta og nýtt faglegan orðaforða á lipran og skýran hátt í ritun og tali.
• geta metið og aflað heimilda eftir mismunandi leiðum s.s. af neti, bókasafni og öðrum
• upplýsingaveitum samkvæmt þeim venjum sem gilda um heimildavinnu.

Námsgögn:   
Intelligent Business Coursebook – Advanced ( 2012, Trappe &Tullis). Skólinn útvegar kennslubók.
Slaughterhouse-Five, by Kurt Vonnegut (1969, Dell Publishing).

Gæðahandbók 09: Námsáætlanir Prent. dags.: 24/08/2020



Nr.: GAT-045

ENSK3VV05
Námsáætlun Haustönn 2020

Verkmenntaskólinn á Akureyri

Útgáfa: 11
Dags.:27.11.2019
Höfundur: Áfangastjórar
Samþykkt: Skólameistari
Síða 2 af 3

Áætlun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta:

Tímabil 
(vikunúmer/lot
unúmer

Námsefni (verklegt 
og bóklegt)

Heimavinna/verkefni Vægi námsmatsþátta

Lota 1
vikur 35-37
24. ág-11. sept

Upphaf annar, 
námsáætlun og 
áherslur kynntar. 
Farið yfir kafla 1-3 í 
kennslubók og 
verkefni unnin. 
Nemendur vinna að 
kynningu. Hafinn 
lestur á 
Slaughterhouse-Five.

Orðaforðapróf 1. 
Spurningaverkefni 1-2 
Slaughterhouse-Five.

Orðaforðapróf 1(10%). 
Spurningaverkefni 1-2 
Slaughterhouse-Five.
(6,7%) 

Lota 2
vikur 38-42
14. sept-16. okt

Farið yfir kafla 4-6 í 
kennslubók og 
verkefni unnin. 
Nemendur vinna að 
kynningu.  
Ritunarverkefni 1: 
viðskiptabréf. Haldið 
áfram með 
Slaughterhouse-Five.

Orðaforðapróf 2.
Kynning. 
Ritun 1: Viðskiptabréf.
Spurningaverkefni 3 úr 
Slaughterhouse-Five.

Orðaforðapróf 2 (10%).
Kynning (15%). 
Ritun 1: Viðskiptabréf (5%).
Spurningaverkefni 3 úr 
Slaughterhouse-Five. 
(3,3%)

Lota 3
vikur 43-46
19. okt-13. nóv

Farið yfir kafla 7-9 í 
kennslubók og 
verkefni unnin.  
Ritunarverkefni 2: 
Umsókn og ferilskrá. 
Þýðingarverkefni.  
Lokið við lestur á 
Slaughterhouse-Five.

Ritun 2: Umsókn / ferilskrá.
Þýðingarverkefni. 
Ritunarverkefni úr 
Slaughterhouse-Five.

Ritun 2: Umsókn / ferilskrá 
(5%).
Þýðingarverkefni (5%). 
Ritunarverkefni úr 
Slaughterhouse-Five. 
(10%)

Lota 4
vikur 47-49
16. nóv-4. des

Ritgerð. 5 efnisgreina
ritgerð um efni sem 
tengist viðskiptum.
Munnlegt próf úr 
orðaforða og 
skáldsögu. Upprifjun 
á textum í 
kennslubók.

Ritgerð.
Orðaforðapróf 3.
Munnlegt próf.

Ritgerð (10%).
Orðaforðapróf 3 (10%).
Munnlegt próf (10%).
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Námsmat og vægi námsmatsþátta:  
Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi 
áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA. 

Matsform: ☐ Símat               ☐ Lokapróf/valið lokapróf         ☐ Lokaverkefni

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi

 Orðaforðapróf 3 próf, 10% hvert. 30%

Kynning Nemendur velja sér 1 fyrirtæki til kynningar. 15%

Ritun  1 Viðskiptabréf, ferilskrá og umsókn, 5% hvort. 10%

Ritun  2 Ritunarverkefni úr Slaughterhouse-Five. 10%

Munnlegt próf Munnlegt próf úr orðaforða og skáldsögu. 10%

Spurningar 3 spurningaverkefni úr Slaughterhouse-Five 3,3% hvert. 10%

Ritgerð 5 efnisgreina ritgerð. 10%

Þýðingar Þýðingarverkefni. 5%

Samtals: 100%

Einkunnir fyrir hvern námsmatsþátt eru birtar í INNU á því formi sem best hentar.

Annað: Nemendum ber að skila öllum verkefnum sem sett eru fyrir og halda sig innan þeirra 
marka sem kveðið er á um mætingu. Skilafrestur rennur út á miðnætti á skiladegi nema annað 
sé tekið fram. Skilafrestur verður ekki framlengdur. Nái nemandi ekki að skila á réttum tíma þá 
lækkar einkunn um hálfan (0,5) næstu fimm virka daga.  Eftir það eru skil ekki heimild.  
Lágmarkseinkunn í áfanganum er 5 (þ.e. 45% til 54% markmiða náð). 

Verði nemandi uppvís að ritstuldi við samningu ritgerða eða annarra verkefna, fær hann 
einkunnina 0,0 fyrir viðkomandi verkefni. Endurtekin brot geta varðað brottvikningu úr 
áfanganum.

Annað: Þar sem mikil óvissa er uppi um fyrirkomulag dagskólakennslu við upphaf annar, getur 
þessi námsáætlun riðlast eitthvað. Áfanginn verður því leikinn nokkuð af fingrumfram eftir því 
hvernig samkomubanni verður háttað.

Réttur til breytinga í samráði við nemendur áskilinn.

Dagsetning: 21.08.2020

___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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