
   
78 SPØRGSMÅL TIL INSPIRATION 
 
 

www.lskommunikation.dk     info@lskommunikation.dk 

1. Skal vi tale om det? 
2. Fortæl mig det hele. 
3. Hvad skete der? 
4. Hvordan reagerede hun? 
5. Hvad sagde han? 
6. Hvad var det vigtigste? 
7. Hvad mener du med det? 
8. Hvorfor tror du det? 
9. Hvordan viste det sig? 
10. Kan du give et eksempel på det du 

siger? 
11. Hvordan kan det være? 
12. Hvad kan du gøre nu? 
13. Hvad vil du gøre? 
14. Hvad er konsekvenserne? 
15. Hvad tænkte du? 
16. Hvad følte du? 
17. Er du okay? 
18. Er du vred? 
19. Hvad er din forklaring? 
20. Hvordan tror du andre vil opfatte den 

forklaring? 
21. Hvad er meningen med det? 
22. Hvordan så det ud? 
23. Hvorfor siger du det? 
24. Hvad vil du gerne have ud af denne 

dialog? 
25. Hvad har du behov for? 
26. Hvad er det gode ved det, der er sket? 
27. Hvad er ikke godt? 
28. Hvorfor? 
29. Hvor godt er det på en skala fra et til ti? 
30. Hvor vigtigt er det på en skala fra et til 

ti? 
31. Hvordan vil du sige y er i forhold til x?  
32. Hvem andre har du fortalt om det her? 
33. Hvem? 
34. Hvorfor ikke? 
35. Hvordan tror du andre oplever det her? 
36. Hvordan tror du jeg oplever det? 
37. Hvad kunne (hvem) have gjort 

anderledes? 
38. Hvordan ville det have ændre 

situationen? 
39. Hvad er vigtigt lige nu? 
40. Det lyder som om du føler dig...? 
41. Hvordan påvirker det her problem dig? 
42. Hvad vil konsekvensen være, hvis du 

ikke gør noget? 
43. Hvor er du om et år, hvis alting 

fortsætter? 

44. Hvad forhindrer dig i at gøre noget ved 
det? 

45. Hvad skal der til for at opfylde dit 
behov? 

46. Hvilken type information mangler du? 
47. Hvem kan hjælpe dig? 
48. Føler du, at du er klar til at ændre 

ved...? 
49. Hvordan kan du bruge mig til at...? 
50. Hvem vil forhindre dig i at opnå det, du 

vil? 
51. Hvordan tror du det ville være, hvis...? 
52. Hvad er det værste der kan ske? 
53. Hvad er det bedste, der kan ske? 
54. Kan du forklare mig, hvad der er op og 

ned i alt det her? 
55. Hvad er du allermest bange for? 
56. Hvor stor er sandsynligheden for at det 

sker? 
57. Hvad ville der ske hvis du gjorde det? 
58. Hvilke nye muligheder ville det give 

dig? 
59. Hvad ville det koste dig? 
60. Hvad skulle du i givet fald give afkald 

på? 
61. Hvor meget er du parat til at ofre? 
62. Hvad er du parat til at ofre for at nå dit 

mål? 
63. Hvad tænker du lige nu? 
64. Hvorfor er det et problem? 
65. Hvorfor skulle du have opfyldt dit behov 

frem for andre? 
66. Hvad skulle det nytte? 
67. Hvorfor skulle nogen hjælpe dig med 

det? 
68. Hvad beslutter du så? 
69. Er du parat til at træffe den beslutning? 
70. Hvem gør hvad? 
71. Hvornår? 
72. Hvor skal det foregå? 
73. Er du med eller imod? 
74. Er du fuldkommen sindssyg? 
75. Hvad har du tænkt dig? 
76. Er du så færdig? 
77. Og? 
78. Går det godt?  
79. Hvorfor lige 78 spørgsmål, hvorfor ikke 

79? 
80. ...eller 80? 


