
Namn på djur och namn 
på föremål  

Isof introducerar här den sista av tre frågelistor om 
namn. Denna frågelista handlar om namn på djur 
och namn på föremål. Den första berörde 
namnsdagar och namnsdagsfiranden, och den 
andra fokuserade på namngivning. Vi hoppas att du 
kommer att vilja besvara alla tre och berätta för oss 
om dina erfarenheter! Välkommen att delta! 
 



Om insamlingen 

Vi vet att djur i vår närhet har fått namn så långt 
tillbaka som vi har skriftliga källor, alltså under flera 
tusen år. Idag skulle det nog kännas konstigt för oss om 
inte hunden eller katten i köket hade sitt eget namn. 
Samma sak med hästen vi rider på – men kanske inte 
med korna i ladugården? Hur är det med bilen och 
robotgräsklipparen? Vilka djur och vilka saker får 
namn, vilka inte?  

Denna frågelista är indelad i fem olika teman. Du väljer 
de rubriker som känns relevanta för dig! 

 

1. Om du har eller har haft sällskapsdjur 
2. Om du föder upp sällskapsdjur 
3. Om du äger, föder upp eller arbetar med hästar 
4. Om du har eller arbetar med lantbruksdjur 
5. Om du namnger föremål  

  



Om du har eller har haft sällskapsdjur 

Har du eller någon nära dig gett namn till något djur? Vilket 
djur och vilket namn? Om du namngett flera djur, berätta 
gärna om dem alla. När i djurets liv fick det namnet? Hade 
det redan något eller några namn från uppfödaren? Vilket 
eller vilka namn var det i så fall? Beskriv! 

Vad inspirerade dig – uppfödarens namn, djurets utseende, 
temperament, eller något annat?  Om ditt djur har flera 
namn, vilka namn använder du i vilka situationer? Berätta! 

Anser du att vissa namn är typiska djurnamn? Exemplifiera 
gärna. Fungerar alla namn för alla arter eller bara för vissa 
och i så fall vilka? Finns det namn som du inte tycker passar 
som djurnamn? Vilka namn gäller det? Berätta! 

Om du föder upp sällskapsdjur 

Vilken eller vilka djurarter föder du upp? Har du ett 
kennelnamn eller uppfödarnamn som du ger djuren du föder 
upp?  

Brukar du ge dina djur individuella namn? Får varje kull sina 
namn efter något gemensamt tema när de registreras? Hur 
resonerar du? Berätta! 

 

  



Om du äger, föder upp eller arbetar med hästar 

Vilka namn har din eller dina hästar och varför har de dessa 
namn? Har din eller dina hästar förkortade tilltalsnamn? Vilka 
är i så fall dessa, hur har de tillkommit och när används de? 
Är det viktigt att namnet visar hästens härstamning, att det 
följer vissa principer, överensstämmer med hästens utseende 
eller något annat? Beskriv och berätta!  

Om du köpt eller övertagit en häst med både ett 
registernamn och ett tilltalsnamn, hur gjorde du då? Behöll 
du båda namnen, ändrade du det ena eller båda? Beskriv och 
resonera! 

Om du har eller arbetar med lantbruksdjur 

I större besättningar av kor, får, getter och andra djur ges 
inte alla djur sina egna namn utan hålls isär med nummer. 
Hur gör du, får vissa djur ett namn men andra inte? Vad är 
det som gör att ett djur får ett eget namn? Beror det på 
utseende, temperament, en specifik händelse eller något 
annat? Finns det några särskilda system eller mönster? 
Berätta!  

Om du brukar namnge, berätta gärna om namnen! När i 
djurets liv brukar det få namn? Vilken typ av namn? Varifrån 
kommer inspirationen? Hade djuren på din gård namn förr i 
tiden? Om så, vilka namn var det? Återanvänder du namn 
som tidigare funnits på gården? Fanns det några system för 
namngivningen? Beskriv! 



Om du namnger föremål  
Har du eller någon i din omgivning gett namn åt något 
föremål (t.ex. leksak, teknisk apparat, musikinstrument, 
krukväxt, prydnadsföremål, husgeråd, fordon)? Vilket 
föremål och vilket namn rörde det sig om? Anser du att det 
namngivna föremålet har ett visst kön? Varför eller varför 
inte? Om du namngett flera föremål, beskriv gärna alla! 

Varför fick föremålet just det namn det fick? Berodde det på 
utseende, funktion, för att ett djur, en person eller en fiktiv 
karaktär har det namnet eller för att du tyckte att det var ett 
roligt namn? Berodde det på tradition i familjen eller på att 
du tyckte speciellt mycket om just det föremålet, eller på 
dina barns vilja eller något helt annat? När och i vilka kretsar 
används namnet, t.ex. privat eller på arbetsplatsen? Beskriv 
och berätta! 

Har du några funderingar kring vilka föremål som ofta får 
namn och vilka som inte får det? Ser du någon förändring 
över tid när det gäller om och hur föremål får namn? Har du 
under årens lopp ändrat namn på ett föremål som funnits 
länge i din omgivning? Berätta! 

 
  



Välkommen med din berättelse! Alla svar kommer att bli en del av 
institutets samlingar. Ange namn och adress (frivilligt), födelseår, 
kön, födelseort och bostadsort samt vad som är/har varit din 
huvudsakliga sysselsättning/yrke.  

Om du har fotografier som illustrerar din berättelse får du gärna skicka 
med dessa. Beskriv vad bilderna föreställer och uppge fotografens 
namn. Vi tar gärna emot original, men om du inte vill skänka oss dina 
bilder kan vi skanna och sedan återsända dem. Ange om dina bilder 
får användas i publikationer eller på internet.  

Har du frågor, kontakta oss på telefon 0200-22 92 00. 

Skicka ditt svar portofritt till: 
 
Institutet för språk och folkminnen 
20494256 
400 10 Göteborg 
Skriv ”Frisvar” längst upp till höger där frimärket brukar placeras. 
 
Du kan även e-posta ditt svar till goteborg@isof.se 
 

Institutet för språk och folkminnen är en statlig myndighet som bland annat 
har till uppgift att samla, undersöka och förmedla kunskap om immateriella 
kulturarv som folkminnen, dialekter och namn. Upprop, frågelistor och 
webbfrågelistor är exempel på metoder vi använder för att dokumentera vår 
tids vardagskultur. Vi hoppas kunna inspirera personer i olika åldrar och med 
olika bakgrund att dela med sig av sina erfarenheter, tankar och minnen. 
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