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Viðtal, umræðuefni: 

Nöfn 

- Hvað er fallegasta stelpunafn sem þú hefur heyrt? 

- Hvað er flottasta strákanafn sem þú hefur heyrt? 

- Hvernig völdu foreldrar þínir nafnið þitt? 

- Ertu ánægður/ánægð með nafnið þitt? 

 - Ef ekki, af hverju? 

- Hvað eru algengustu stráka og stelpunöfnin í landinu þínu? 

- Hver eru óvenjulegustu nöfn sem þú hefur heyrt? 

- Eru einhver nöfn sem þú gjörsamlega hatar? 

 - Ef svo, hvaða nöfn eru það þá? 

 - Af hverju hatarðu þau? 

- Heldur þú að nöfn móti persónuleika okkar? Að hvaða leyti? 

- Þýðir nafnið þitt eitthvað? 

 - Ef svo, hvað þýðir það þá? 

- Áttu þér millinafn? 

 - Hvað er það? 

 - Ef þú hefur mörg millinöfn, hver eru þau? 

- Í landinu þínu, þegar þú kynnir þig, kemur eftirnafnið fyrst eða 

fornafnið? 

- Áttu eitthvað viðurnefni? 

 - Ef svo er, hvað er það? 

 - Hvernig fékkstu það? 

 - Líkar þér vel við það? 

 - Hvað eru flottustu viðurnefni sem þú hefur heyrt? 

- Hvað eru margir stafir í nafninu þínu? 

 - Hvað eru mörg atkvæði í nafninu þínu? 

 - Er sami fjöldi af atkvæðum í fornafninu þínu og eftirnafninu? 

- Hvað finnst þér um fólk sem skýrir börnin sín eftir mánuðum, árstíðum 

eða vikudögum? 

 - Hvað finnst þér um fólk sem býr til óvenjuleg nöfn á börnin sín? 

Sumir foreldrar skýra börnin sín í stafrófsröð. Finnst þér það vera góð 

hugmynd? 

- Finnst þér allt í lagi að gefa gæludýrum mannanöfn? 

 - Hvað eru vinsæl hundanöfn í landinu þínu? 

 - En kattanöfn? 

- Þekkirðu nöfn á frægum veðreiðahestum? Ef svo er, nefndu þá nokkur. 

- Geturðu nefnt einhverja fræga heimsleiðtoga? 
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 - Geturðu nefnt fræg tónskáld? 

 - Geturðu nefnt fræga listamenn? 

 - Geturðu nefnt vinsæla vestræna rétti? 

 - Geturðu nefnt vinsæla austræna rétti? 

 - Geturðu nefnt vinsæla mið-austurlenska rétti? 

 - Geturðu nefnt einhverjar bílategundir? 

 - Geturðu nefnt einhver fræg fyrirtæki sem þú þekkir? 

- Hvað heitir uppáhaldssöngvarinn þinn? 

 - Hvað heitir uppáhaldssögupersónan þín? 

 - Hvað heitir uppáhaldsrithöfundurinn þinn? 

 - Hvað heitir uppáhaldsskáldssagan þín? 

 - Hvað heitir uppáhaldsveitingahúsið þitt? 

 - Hvað heitir uppáhaldssjónvarpsþátturinn þinn? 

 - Hvað heitir uppáhaldssjónvarpsþátturinn þinn? 

 - Hvað heitir uppáhaldsbíómyndin þín? 

- Hvað heitir þú? 

- Er það einhvern tíma við hæfi að “uppnefna” einhvern? Hvenær? 

- Geturðu nefnt sjö heimsálfur? 
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