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Hugmyndir að viðtölum fyrir byrjendur 
Hver nemandi fær "kassa" með umræðuefni. Sjá kennsluleiðbeiningar. 

Muna að svara í heilum setningum. 
 

 

nafn:__________________ 

Umræðuefni: Matur 

Hvaða ávöxtur finnst þér bestur?_________________________________ 

Hvaða grænmeti finnst þér best?_________________________________ 

Hvaða matur finnst þér vondur?_________________________________ 

Hvaða matur finnst þér góður?__________________________________ 

 
nafn:__________________ 

Umræðuefni: Tími. 

Hvenær vaknaðirðu í morgun?__________________________________ 

Hvenær borðaðirðu morgunmat?________________________________ 

Hvenær borðaðirðu hádegismat?________________________________ 

Hvenær borðaðirðu kvöldmat?__________________________________ 

Hvenær fórstu að sofa?________________________________________ 

 
nafn:__________________ 

Umræðuefni: Veðrið. 

Er veðrið gott eða vont í dag?___________________________________ 

Hvaða árstíð er á Íslandi í dag?__________________________________ 

___________________________________________________________ 

Hvaða árstíð finnst þér skemmtilegust í landinu þínu?________________ 

___________________________________________________________ 
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Hugmyndir að viðtölum fyrir byrjendur 
Hver nemandi fær "kassa" með umræðuefni. Sjá kennsluleiðbeiningar 

Muna að svara í heilum setningum. 
nafn:__________________ 

Umræðuefni: Hverfið þitt. 

Hvað heitir hverfið þitt á Íslandi?________________________________ 

___________________________________________________________ 

Er bókasafn í hverfinu þínu?____________________________________ 

___________________________________________________________ 

Eru margar blokkir í hverfinu þínu?______________________________ 

___________________________________________________________ 

  
 
nafn:__________________ 

Umræðuefni: Húsnæði. 

Áttu heima í einbýlishúsi eða fjölbýlishúsi?________________________ 

___________________________________________________________ 

Hvað eru mörg sjónvörp á heimilinu?_____________________________ 

Hvar eru þau?________________________________________________ 

 
nafn:__________________  

Umræðuefni: Tónlist. 

Hvernig tónlist hlustarðu á?_____________________________________ 

___________________________________________________________ 

Hvað heitir uppáhalds hljómsveitin þín?___________________________ 

___________________________________________________________ 

Á hvaða tungumáli syngur hún?_________________________________ 

___________________________________________________________ 

Þekkirðu einhverja íslenska hljómsveit?___________________________ 

___________________________________________________________ 
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Hugmyndir að viðtölum fyrir byrjendur 
Hver nemandi fær "kassa" með umræðuefni. Sjá kennsluleiðbeiningar 

Muna að svara í heilum setningum. 
 

nafn:__________________  

Umræðuefni: Fjölskyldan 

Hvað heitir þú?______________________________________________ 

Hvaðan ertu?________________________________________________ 

Hvar áttu heima?_____________________________________________ 

Hvað heitir mamma þín?_______________________________________ 

Hvað heitir pabbi þinn?________________________________________ 

Hvað áttu mörg systkini?_______________________________________ 

Hvað heita systkini þín?_______________________________________ 

Hvað eru systkini þín gömul?___________________________________ 

Fer fjölskyldan stundum í sund á Íslandi?__________________________ 

___________________________________________________________ 

 
            
nafn:__________________  

Umræðuefni: Heimilið 

Við hvaða götu stendur heimili þitt?______________________________ 

___________________________________________________________ 

Er það stórt eða lítið?__________________________________________  

Hvað eru mörg svefnherbergi í húsinu?___________________________ 

___________________________________________________________ 

Hvað eru mörg baðherbergi í húsinu?_____________________________ 

Er heimili þitt með garði eða svölum?_____________________________ 

___________________________________________________________ 
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Hugmyndir að viðtölum fyrir byrjendur 
Hver nemandi fær "kassa" með umræðuefni. Sjá kennsluleiðbeiningar 

Muna að svara í heilum setningum. 
nafn:__________________  

Umræðuefni: Herbergið þitt 

Er herbergið þitt stórt eða lítið?__________________________________ 

Hvernig er það á litinn?________________________________________ 

Hvað eru margir gluggar í herberginu 

þínu?______________________________________________________ 

Hvernig eru gardínurnar í herberginu þínu á 

litinn?______________________________________________________ 

Er rúm í herberginu þínu?______________________________________ 

Er borð í herberginu þínu?______________________________________ 

Hvernig er borðið á litinn?______________________________________ 

Er teppi í herberginu þínu?_____________________________________ 

Eru myndir á veggjunum?______________________________________ 

 
nafn:__________________  

Umræðuefni: Þú sjálf/Þú sjálfur 

Hvaða spil finnst þér skemmtilegt?_______________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Hvaða nammi er best í heimalandi þínu?__________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Hvaða nammi finnst þér best á Íslandi?____________________________ 

___________________________________________________________ 

Hvaða litur finnst þér fallegur?__________________________________ 
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