
117 SMALLTALK-IDÈER
Smalltalk er et engelsk udtryk, der refererer til en samtale 
uden dybere indhold. På overfladen kan smalltalk virke 
overflødig, men det er vigtigt i sociale sammenhænge, fordi 
der skabes kontakt. 
Smalltalk kan åbne vejen til nye venskaber og fællesskaber, 
og på den lange bane er smalltalk en god færdighed at 
mestre.

1) Hvad hedder du? 
2) Hvor bor du? 
3) Hvilke interesser har du? 
4) Hvilken musik kan du godt lide at høre? 
5) Hvad er din livret? 
6) Hvad går du og laver? 
7) Hvad er det fedeste, du har prøvet? 
8) Hvorfor har du valgt at være her i dag? 
9) Hvad glæder du dig mest til det næste halve år? 
10) Hvad har du været mest spændt på ved dette arrangement? 
11) Hvad kan du bedst lide ved at være her? 
12) Hvor kan du godt lide at rejse hen? 
13) Hvad er det bedste minde, du har fra din barndom? 
14) Hvis du skulle fortælle en ting, jeg ikke ved om dig, 
hvad ville du så fortælle? 
15) Hvad kan gøre dig allermest glad? 

Nr. 1-30

 
HVAD, HVORFOR, HVEM, HVIS, HVORDAN, HVORNÅR, 

HVOR, HVILKE ELLER HVILKEN, NÅR DU SPØRGER... 

Der er god chance for at starte en samtale, hvis du bruger 
ordene hvad, hvor, hvem, hvis, hvordan, hvornår, hvorfor, 
hvilke, hvilken, når du spørger. Simpelthen fordi det er 

svært kun at svare ja eller nej til disse typer af spørgsmål. 
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16) Hvem er den sejeste person, du kender? Hvorfor? 
17) Hvad vil du gerne nå inden nytårsaften? 
18) Hvad er din drøm for det næste år? 
19) Hvad er dit bedste/sjoveste ferieminde? 
20) Hvor kunne du godt tænke dig at bo?  
21) Hvis du skulle strande på en øde ø, hvilke 3 ting 
ville du så gerne have med? 
22) Hvordan holder du jul? 
23) Hvorfor valgte du denne skole?  
24) Hvad kunne du godt tænke dig at prøve, 
men som du ikke rigtig tør? 
25) Hvad er du mest stolt af ved dig selv?  
26) Hvordan planlægger du dine lektier? 
27) Hvad lægger du mest vægt på i et venskab? 
28) Hvem har været din bedste lærer? 
29) Hvilken ting har gjort størst indtryk på dig i livet? 
30) Hvordan ser den perfekte dag ud for dig? 

31) Hvor er du sej/god/positiv/venlig. 
32) Sikke nogle flotte øreringe/sko du har. (Hvor har du købt dem?) 
33) Du ser godt ud. 
34) Jeg kan vildt godt lide dig og den måde, du er på. 
35) Du er et rigtig rart menneske.  

Nr. 31-35

 
 GIV KOMPLIMENTER 

Giv et kompliment 
- både til dem du kender eller først lige har mødt. 
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36) Sport 
37) Mad, livretter og opskrifter 
38) Sociale medier 
39) Uddannelse 
40) Spil 
41) Fritidsinteresser 
42) Tv-programmer 
43) Politik 
44) Makeup 
45) Penge 
46) Naturoplevelser  
47) Job 
48) Motion 
49) Rejser 
50) Kendte mennesker 
51) Teater 
52) Kunst 
53) Loppefund 
54) Devices 
55) Mode 
56) Koncerter 
57) Film 
58) Musik 
59) Smykker 
60) Tøj 

Nr. 36-60

 
TÆNK I EMNER 

Ved at tænke i emner kan du spørge nysgerrigt ind 

til det, som interesserer dig selv og/eller den, 

du sidder sammen med.  
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61) Tror du på et liv efter døden? 
62) Mon der virkelig har været mennesker på månen? 
63) Tænk, hvis alle spiste økologisk kød, ville der så være mad nok? 
64) Ville alle verdens mennesker mon kunne stå på Fyn? 
65) Hvis du vandt 10 mio. kr., hvad skulle de så bruges på? 
66) Prøv at beskrive den tatovering, du ville have, hvis du skulle have en! 
67) Hvis du vågnede med en særlig evne, hvad skulle det så være? 
68) Fortæl om de første 10 år af dit liv.
69) Forestil dig, at du selv var flygtning, hvad ville du gøre? 
70) Hvis du var undervisningsminister, hvad ville du så kæmpe for? 

71) "I sidste måned var jeg i USA." USA?/Fortæl! 
72) "Min eksamen gik ikke særlig godt?" Ikke særlig godt?/Hvad mener du? 
73) "Hold nu op en overdrevet fed fest." Fed fest? Hvad skete der? 
74) "Det har været den sjoveste uge på efterskolen." 
Sjoveste uge? Må jeg høre mere? 
75) "Min lærer var simpelthen så pinlig!" Pinlig? 

Nr. 61-70

 
VÆR UNDRENDE 

 

Det er ok at undre sig over de store ting i livet 
sammen med andre. Der kan være mange meninger,

og det er nærværende at udveksle tanker. 
Måske kræver disse typer spørgsmål dit mod? 

Nr. 71-75

 
LYT, GENTAG, SPØRG TIL MERE 

 

Når en samtale er kommet i gang, så lyt godt efter og 

gentag de(t) allersidste ord, du hører. Det kan få hende til 
at fortælle videre på historien, fordi du lytter og undrer dig 

over det, du hører. Du kan også blot sige "fortæl lidt mere, 

må jeg høre mere, hvad mener du, eller hvad skete der?"  
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76) Smil naturligt. 
77) Skab øjenkontakt - uden at stirre! 
78) Læg ikke dine arme over kors. 
79) Vend dig mod den, du smalltalker med. 
80) Træk vejret naturligt og stille.  

81) En blomst
82) En bil 
83) Et land 
84) En farve 
85) En kropsdel 
86) Et dyr 

87) Bog 
88) Film 
89) Sang 
90) Rejse 

Nr. 76-80

 
BRUG KROPPEN 

 

Dit kropssprog fortæller mange ting. 

Blandt andet om du har lyst til at smalltalke eller ej. 
Tænk over, hvad du signalerer med din krop, 

og hvad der gør, at andre føler sig tilpas.  

Nr. 81-86 // 87-90

 
INDSÆT ORDET I SÆTNINGEN 

En sjov og kreativ leg, hvor der er grin med på vejen.

 “Hvis jeg skulle beskrive mig selv som ____(INDSÆT)___ , 

så ville jeg være………., fordi……….?” 

“Hvis mit liv var titlen på en  ____(INDSÆT)___ , 

ville den hedde……….?”  
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91) Tegn & Gæt 
92) Partners
93) Backgammon 
94) Ludo 
95) Diverse kortspil 
96) Yatzy 
97) E-sport 
98) Male på sten
99) Rundbold 
100) Bowling 
101) Lave smykker 
102) Perleplader 
103) Høvdingebold 
104) Badminton 
105) Skattejagt 
106) Gå en tur 
107) Kongespil 
108) Mindful maling 
109) Uno 
110) Margrethe-skålen*  

Nr. 91-110

 
LEG, SPIL OG VÆR AKTIV 

 

En aktivitet, et spil eller en leg kan være katalysator for 
smalltalk, hvis det er svært at komme i gang med snakken. 

Fokus flyttes fra personen, hvilket for nogen føles rart. 
At der distanceres, kan gøre det lettere at komme i snak.  

*Margrethe-skålen kan laves i mange varianter. Det primære er små håndskrevne sedler i en skål, 
der trækkes fra. Det kan være sedler med spørgsmål, der handler om: dilemmaer, fortæl-noget-vi- 
ikke-ved-om-dig eller kendte personer, der skal gættes ved at mime. Der kan spilles i hold eller 
skålen kan gå på skift i fællesskabet.
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111) Jeg kunne godt tænke mig at være mere... 
112) Det vigtigste, jeg skal huske mig selv på den næste uge, er... 
113) Det, jeg er allermest taknemmelig for i mit liv, er... 
114) I dag blev jeg glad, fordi... 
115) Om 10 år kan jeg se mig selv være i gang med... 
116) Jeg drømmer om, at... 
117) For at blive bedre til at smalltalke, vil jeg starte med... 

Nr. 111-117

 
START EN SÆTNING OG AFSLUT DEN 

 

Afslut sætningerne. Denne øvelse kan bruges to og to 

eller i grupper. Og også til Margrethe-skål-legen! Her er 7 

sætninger, du kan starte med, find selv på endnu flere. 

God fornøjelse! 
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