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Enska 
Sjálfsmat - Íslenska 3 

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 orð tengd húsnæðismálum 4. I know words connected with household affairs 

5. Ég kann orð tengd tryggingum 5. I know words connected with insurance 

6. Ég veit hvert ég get leitað í sambandi við tryggingar 
6. I know where I can get information connected with 

insurance 

7. Ég veit hvers konar þjónustu ég get sótt í samfélaginu 

sem ég bý í 

7. I know what kind of a service my community 

provides  

8. Ég kann orð sem lýsa kostum og göllum 
8. I know words describing positive and negative 

attitudes 

9. Ég kann orð sem lýsa veikleika og styrkleika 9. I know words describing strengths and weakness 

10. Ég kann orð sem lýsa persónulegum eiginleikum, t.d. 

kurteisi, tillitssemi, samvinna…. 

10. I know words describing personal qualities e.g. 

politeness, being considerate, co-operate with 

others....... 

Nafnorð: Nouns 

11. Ég kann að finna kyn nafnorða 11. I know how to find gender  

12. Ég kann að bæta greini við nafnorð 12. I can definite articles 

13. Ég skil af hverju nafnorð breytast í setningu 13. I understand why nouns changes in sentence 

Sagnorð: Verbs 

14. Ég kann að breyta sagnorðum eftir persónum, t.d. ég 

borða- þú borðar 

14. I can conjugate verbs with personal nouns (change 

their endings with different personal pronouns) 

15. Ég skil hvernig algeng sagnorð breytast í þátíð 15. I understand how most frequently used verbs are in 

past tense 

Lýsingarorð: Adjectives 

16. 16. Ég þekki algeng lýsingarorð 16. I know common adjectives 

17. Ég skil hvernig lýsingarorð breytast eftir kyni 17. I understand how adjectives changes with gender 

18. Ég skil hvernig lýsingarorð beygjast með nafnorði 18. I understand how adjectives conjugate with nouns 

19. Ég kann að stigbreyta lýsingarorðum 19. I know how to comparative and superlative 

adjectives 

Allskonar: All kinds 

20. Ég er öruggari í dag þegar ég tala íslensku 20. I have more confident today when I speak Icelandic 

21. Mér gengur betur að lesa íslensku 21. I´m doing better reading Icelandic 

22. Mér gengur betur að skrifa á íslensku 22. I´m doing better writing Icelandic 

23. Ég skil meira í íslensku en áður en ég byrjaði á 

námskeiðinu 

23. I understand Icelandic better  than I did before 

participating this course 
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