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Enska 
Sjálfsmat - Íslenska 2 

Þýðingar / translation 
 

Hvað kann ég á íslensku? What do I know in Icelandic? 

1. Ég kann að segja alla íslensku stafina 1. I can say all the letters of the Icelandic alphabet 

2. Ég get lesið texta á íslensku 2. I can read Icelandic words 

3. Ég kann spurnarfornöfnin, hvað, hvernig....... 3. I know words that begin questions: what, how . 

4. Ég kann tölurnar á íslensku 4. I know the numbers in Icelandic 

5. Ég kann orð tengd heimilinu 5. I know words connected with the home 

6. Ég kann orð tengd vinnunni 6. I know words connected with work 

7. Ég kann orð tengd banka 7. I know words connected with banks 

8. Ég kann orð tengd veðri 8. I know words connected to weather 

9. Ég kann orð tengd færð á vegum 9. I know words connected to driving conditions 

10.  Ég get sagt frá hvað ég er að gera í heilli setningu, t.d. 

ég  elda kjúkling, hann fer í bíó..  

10. I can use verbs and describe what I am doing in 

full sentences: e.g. I cook chicken, he goes to the 

cinema ... 

11.  Ég skil hvernig sagnorð breytast eftir 

persónufornöfnum, t.d.  ég vinn – við vinnum 

11. I understand how verbs conjugate (change their 

endings with different personal pronouns) 

12.  Ég þekki atvinnuheiti og athafnir þeirra, t.d. bakari = 

bakar, kennari = kennir, kokkur = eldar mat……. 

12. I know words concerning people and their 

professions (what work they do) a baker = bakes 

13.  Ég þekki litina 13. I know the colours 

14. Ég þekki nokkur lýsingarorð til að lýsa fólki 14. I know some adjectives to describe people 

15. Ég þekki nokkur lýsingarorð til að lýsa líðan 15. I know some adjectives to describe people 

16. Ég þekki nokkur lýsingarorð til að lýsa veðri 16. I know some adjectives to describe condition 

17. Ég skil hvernig lýsingarorð breytast eftir kyni, t.d. hún er 

veik_ en hann er veikur 

17. I understand how adjectives changes with gender 

18. Ég þekki algengar forsetningar t.d. fyrir ofan, fyrir 

neðan, undir, yfir, við hliðina á ……… 

18. Í know common prepositions e.g. above, below, 

under, over, beside etc 

19. Ég get sagt frá sjálfri/sjálfum mér, hvað ég á mörg börn, 

hvar ég á heima o.fl. 

19. I can say things about myself: how many children 

I have, where I live, etc 

20. Ég skil hvernig nafnorð breytast í eintölu og fleirtölu 20. I understand how nouns changes in singular and 

plural forms 

21. Ég þekki helstu hátíðisdaga á Íslandi 21. I know about Iceland’s main national days and 

festivals 

22. Ég kann meira í íslensku núna en áður en ég byrjaði á 

námskeiðinu 

22. I know more in Icelandic now than when I began 

the course 
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