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Námsáætlun 
 

 

 
 

Kennari:  Harpa Valdimarsdóttir  
 
Markmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

▪ tilgangi og hugmyndafræði markaðsfræðinnar 
▪ þýðingu markaðsstarfs fyrir fyrirtæki og samfélag 
▪ hugtökum og hugmyndum varðandi vöruþróun og vörur 
▪ samvali söluráða 
▪ kaupvenjum á neytenda – og fyrirtækjamarkaði 
▪ mikilvægi markaðshlutunar í öllu markaðsstarfi 

Leikniviðmið 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

• lesa í markaðinn 
• beita samvali söluráða á árangursríkan hátt 
• lesa í kaupvenjur einstaklinga og fyrirtækja 
• framkvæma markaðshlutun 

Hæfniviðmið 

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað 
sér til að: 

• geta nýtt sér þekkinguna til að meta markaðsumræðuna sem er metið með 
verkefnum og prófum 

• geta lesið í áreiti frá markaðnum á gagnrýninn hátt sem er metið með 
verkefnum og prófum 

 Kennslugögn:  Kennslubók seld á skrifstofu skólans 
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Vika Yfirferð Próf /Verkefni 
 
 

01. 24.-26. feb. 
Hvað er markaðsfræði 
 

  

02. 1.-5. mars 
Markhópar 
 

Verkefni 1  

03. 08-12. mars 
Virði viðskiptavina 
Kauphegðun 
 

 
Úrsagnareindagi 9. 
mars. 

04. 15.-19 mars 
Samkeppni 
Rekstrarumhverfi 
 

Próf 1 
Námsmatsdagur 19. 
mars 

05. 22.-26. mars 
Söluráðarnir fjórir – vara 
Vörumerki 
 

Verkefni 2 Miðannarmat 

29. mars-6. apríl   Páskafrí 

06. 07.-09. apríl 
Söluráðarnir fjórir 
Verð + dreifing 

  

07. 12.-16. apríl 
Kvikmynd 
Söluráðarnir fjórir 
Kynning 

Kvikmyndaverkefni 
 

 

08. 19.-23. apríl 
Söluráðarnir fjórir 
Kynning 

 
Sumardagurinn fyrsti 
22. apríl 

09. 26.-30. apríl 
Markaðshlutun, markaðsmiðun 
og staðfærsla (STP marketing) 
 

Lokaverkefni byrjar  

10. 03-07. maí 

Markaðshlutun, markaðsmiðun 
og staðfærsla (STP marketing) 
 
Lokaverkefni 

Próf 2  

11. 10.-14. maí 
Lokaverkefni  
Kynningar undirbúnar 
 

Lokaverkefni skilað 
Kynningar undirbúnar 

Uppstigningardagur13. 
maí 
 

12. 17.-18. maí 
Kynningar á lokaverkefni 
 

 
 
 

Próf eru 19. og 20 maí. Sjúkrapróf 21. maí. 

 
Námsmat:   
Verkefni  20% 

▪ Skilaverkefnin verða tvö á önninni 

▪ Hvort verkefni gildir 10% 

Próf 36% 

▪ **Tvö próf verða á önninni 

▪ **Sjúkrapróf verða á námsmatsdögum (sjá nánar á námsáætlun og dagatali 

skólans). 

▪ *****Til að ná áfanganum þarf að ná að meðaltali 4,5 úr prófunum***** 

Lokaverkefni  22% 

Kvikmyndaverkefni 10% 

Vinnueinkunn (ástundun og virkni) 12% 

Smiðja: 

Frjáls mæting í smiðju, nánar auglýst síðar á hvaða tíma hún verður 


