
A2 
Skilningur - Understanding 

Hlustun/Listening  Ég get skilið setningar og algeng orð sem tengjast mér 
persónulega (t.d. persónulegar upplýsingar um mig og 
fjölskyldu mína, innkaup, nánasta umhverfi og atvinnu). 
Ég get skilið aðalatriðin í stuttum, skýrum og einföldum 
skilaboðum og tilkynningum 

I can understand phrases and the highest frequency vocabulary related 
to areas of most immediate personal relevance (e.g. very basic 
personal and family information, shopping, local area, employment). I 
can catch the main point in short, clear, simple messages and 
announcements. 

Lestur/Reading Ég get lesið stutta og einfalda texta. Ég get fundið 
tilteknar, fyrirsjáanlegar upplýsingar í einföldu, 
hversdagslegu efni, t.d. í auglýsingum, 
kynningarbæklingum, matseðlum og tímatöflum. Ég líka 
lesið stutt og einföld bréf. 

I can read very short, simple texts. I can find specific, predictable 
information in simple everyday material such as advertisements, 
prospectuses, menus and timetables and I can understand short 
simple personal letters. 

Talmál- Speaking 

A1 
Skilningur - Understanding 
Hlustun/Listening  Ég get skilið algeng orð og einfaldar setningar um sjálfa(n) 

mig, fjölskyldu mína og nánasta umhverfi þegar fólk talar 
hægt og skýrt. 

I can recognise familiar words and very basic phrases concerning 
myself, my family and immediate concrete surroundings when people 
speak slowly and clearly 

Lestur/Reading Ég get lesið kunnugleg nöfn, orð og mjög einfaldar 
setningar, t.d. á skiltum og veggspjöldum eða í bæklingum 

I can understand familiar names, words and very simple sentences, for 
example on notices and posters or in catalogues. 

Talmál- Speaking 
Samræður/ 

Spoken 
Interaction 

Ég get tekið þátt í einföldum samræðum ef hinn aðilinn er 
reiðubúinn að endurtaka eða umorða hluti hægt og hjálpa 
mér að koma orðum að því sem ég er að reyna að segja. 
Ég get spurt og svarað einföldum, algengum spurningum 
og spurningum um kunnug málefni. 

I can interact in a simple way provided the other person is prepared to 
repeat or rephrase things at a slower rate of speech and help me 
formulate what I'm trying to say. I can ask and answer simple questions 
in areas of immediate need or on very familiar topics. 

Talmál/Spoken 
Production  

Ég get notað einföld orðasambönd og setningar til þess að 
segja frá búsetu minni og fólki sem ég þekki. 

I can use simple phrases and sentences to describe where I live and 
people I know. 



Samræður/ 
Spoken Interaction 

Ég get tjáð mig um einföld og fastmótuð verkefni sem 
þarfnast einfaldra og beinna tjáskipta um efni sem ég 
þekki. Ég get átt í einföldum orðaskiptum á félagslegum 
vettvangi, jafnvel þótt ég skilji ekki nóg til að halda 
samræðum gangandi sjálf(ur). 

I can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and 
direct exchange of information on familiar topics and activities. I can 
handle very short social exchanges, even though I can't usually 
understand enough to keep the conversation going myself. 

Talmál/Spoken 
Production  

Ég get myndað nokkrar setningar til þess að lýsa fjölskyldu 
minni og öðru fólki á einfaldan hátt, sagt frá búsetu minni, 
menntun og þeirri vinnu sem ég stunda eða hef stundað. 

I can use a series of phrases and sentences to describe in simple terms 
my family and other people, living conditions, my educational 
background and my present or most recent job. 

B1 
Skilningur - Understanding  

Hlustun/Listening  Ég get skilið aðalatriði venjulegs talmáls um efni sem ég 
þekki og tengjast vinnu minni, skóla, frístundum o.þ.h. Ég 
get skilið í grófum dráttum aðalatriði í mörgum útvarps- 
og sjónvarpsþáttum um málefni líðandi stundar eða efni 
sem tengjast mér persónulega eða faglega þegar talað er 
tiltölulega hægt og skýrt. 

I can understand the main points of clear standard speech on familiar 
matters regularly encountered in work, school, leisure, etc. I can 
understand the main point of many radio or TV programmes on 
current affairs or topics of personal or professional interest when the 
delivery is relatively slow and clear. 

Lestur/Reading Ég get lesið greinar og skýrslur sem tengjast vandamálum 
samtímans þar sem fram koma ákveðin viðhorf eða 
skoðanir. Ég skil nútíma bókmenntatexta. 

I can understand texts that consist mainly of high frequency everyday 
or job-related language. I can understand the description of events, 
feelings and wishes in personal letters. 
  

Talmál- Speaking 

Samræður/ 
Spoken Interaction 

Ég get tekist á við flestar aðstæður sem geta komið upp á 
ferðalagi um svæði þar sem málið er talað. Ég get 
óundirbúin(n) tekið þátt í samræðum um efni sem ég 
þekki, hef áhuga á eða tengjast daglegu lífi (t.d. fjölskyldu, 
áhugamálum, starfi, ferðalögum og málefnum líðandi 
stundar.) 

I can deal with most situations likely to arise whilst travelling in an area 
where the language is spoken. I can enter unprepared into 
conversation on topics that are familiar, of personal interest or 
pertinent to everyday life (e.g. family, hobbies, work, travel and 
current events). 

Talmál/Spoken 
Production  

Ég get tengt saman orðasambönd á einfaldan hátt til þess 
að lýsa reynslu og atburðum, draumum mínum, 
væntingum og framtíðaráformum. Ég get rökstutt 
stuttlega og útskýrt ákvarðanir mínar og fyrirætlanir. Ég 

I can connect phrases in a simple way in order to describe experiences 
and events, my dreams, hopes and ambitions. I can briefly give reasons 
and explanations for opinions and plans. I can narrate a story or relate 
the plot of a book or film and describe my reactions. 



get sagt sögu eða sagt frá söguþræði í bók eða kvikmynd 
og lýst viðbrögðum mínum. 

B2 
Skilningur - Understanding 

Hlustun/Listening  Ég get skilið langan málflutning og fyrirlestra, og get fylgst 
með frekar flóknum rökræðum ef efnið er mér kunnugt. 
Ég get skilið fréttir og flesta sjónvarpsþætti með 
fréttatengdu efni. Ég get skilið flestar kvikmyndir á 
stöðluðum mállýskum. 

I can understand extended speech and lectures and follow even 
complex lines of argument provided the topic is reasonably familiar. I 
can understand most TV news and current affairs programmes. I can 
understand the majority of films in standard dialect. 

Lestur/Reading Ég get tekið þátt í samræðum af nokkru öryggi og án 
mikillar umhugsunar í reglulegum samskiptum við þá sem 
hafa málið að móðurmáli. Ég get tekið virkan þátt í 
umræðum um kunnugleg málefni, gert grein fyrir og 
haldið mínum skoðunum á lofti. 

I can read articles and reports concerned with contemporary problems 
in which the writers adopt particular attitudes or viewpoints. I can 
understand contemporary literary prose. 

Talmál- Speaking 

Samræður/ 
Spoken Interaction 

Ég get tekið þátt í samræðum af nokkru öryggi og án 
mikillar umhugsunar í reglulegum samskiptum við þá sem 
hafa málið að móðurmáli. Ég get tekið virkan þátt í 
umræðum um kunnugleg málefni, gert grein fyrir og 
haldið mínum skoðunum á lofti. 

I can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes 
regular interaction with native speakers quite possible. I can take an 
active part in discussion in familiar contexts, accounting for and 
sustaining my views. 

Talmál/Spoken 
Production  

Ég get gefið skýra, nákvæma lýsingu um ýmsum hlutum 
sem tengjast mínu áhugasviði. Ég get útskýrt skoðanir 
mínar á málefnum sem eru ofarlega á baugi og lýst bæði 
kostum og göllum við mismunandi valkosti. 

I can present clear, detailed descriptions on a wide range of subjects 
related to my field of interest. I can explain a viewpoint on a topical 
issue giving the advantages and disadvantages of various options. 

C1 
Skilningur - Understanding 

Hlustun/Listening  Ég get skilið langan málflutning jafnvel þegar talað er 
óskipulega og þegar samhengi er einungis gefið í skyn en 
ekki nákvæmlega skýrt tilgreint. Ég get skilið 
sjónvarpsþætti og kvikmyndir án mikilla erfiðleika. 

I can understand extended speech even when it is not clearly 
structured and when relationships are only implied and not signalled 
explicitly. I can understand television programmes and films without 
too much effort. 



Lestur/Reading Ég get tjáð mig af öryggi og án mikillar umhugsunar eða 
orðaleitar. Ég get notað málið á sveigjanlegan og 
áhrifaríkan hátt bæði í félagslegum og faglegum tilgangi. 
Ég get sett fram hugmyndir mínar og skoðanir af 
nákvæmni og komið þeim kunnáttusamlega til annarra. 

I can understand long and complex factual and literary texts, 
appreciating distinctions of style. I can understand specialised articles 
and longer technical instructions, even when they do not relate to my 
field. 

Talmál- Speaking 

Samræður/ 
Spoken Interaction 

Ég get tjáð mig af öryggi og án mikillar umhugsunar eða 
orðaleitar. Ég get notað málið á sveigjanlegan og 
áhrifaríkan hátt bæði í félagslegum og faglegum tilgangi. 
Ég get sett fram hugmyndir mínar og skoðanir af 
nákvæmni og komið þeim kunnáttusamlega til annarra. 

I can express myself fluently and spontaneously without much obvious 
searching for expressions. I can use language flexibly and effectively 
for social and professional purposes. I can formulate ideas and 
opinions with precision and relate my contribution skilfully to those of 
other speakers. 

Talmál/Spoken 
Production  

Ég get gefið skýrar, nákvæmar lýsingar á flóknum 
málefnum í mörgum liðum, rætt ákveðin atriði og dregið 
saman í viðeigandi niðurstöður. 

I can present clear, detailed descriptions of complex subjects 
integrating sub-themes, developing particular points and rounding off 
with an appropriate conclusion. 

 


