
Spørgsmål til glaskrukken
Klip spørgsmålene ud, fold dem og læg dem i glaskrukken.

Hvad er dit yndlings tidspunkt på dagen, og 
hvorfor?

Hvis du er ked af det, hvad kan så muntre dig 
op?

Hvad er nogle af dine mål for det kommende 
år?

Hvis du kunne slippe af med en dårlig vane, 
hvad skulle det så være?

Hvad er nogle af de positive ting der er sket i dit 
liv i de sidste par uger?

Fortæl om en vane du er stolt af at have brudt; 
Hvordan brød du den?

Har du været bange i dit liv, og hvordan har det 
påvirket dig i dag?

Hvad er nogle af dine yndlings desserter og 
hvorfor?

Hvad er dine bedste spørgsmål, når du skal 
starte en samtale med en fremmed?

Har du spist noget som er unormalt eller vovet? 
Hvornår og hvor var det?

Hvilke af dine ting med affektionsværdig sætter 
du mest pris på?

Er der noget du gerne vil gøre inden du dør, 
som du aldrig har gjort før?

Hvad tror du jeg ville blive overrasket over at få 
at vide om dig?

Hvilke ting i dit liv er du særlig stolt af at have 
gjort eller skabt?

Hvad ting bruger du helst dine penge på, og 
hvorfor?

Hvordan mødte du en af dine bedst venner, og 
hvad laver vedkommende nu?

Hvis du skulle vælge et yndlings citat, hvad 
skulle det så være? 

Hvilke mål i livet har du, og hvordan tænker du 
at du kan opnå dem?

Hvad er en af dine bedste ferieminder og hvor 
var du henne?

Hvilken madret ville du gerne blive virkelig god 
til at lave?

Har du nogensinde haft et øgenavn? Hvad er 
det, og hvem gav dig det?

Er der noget i dit liv, som du har fortrudt du har 
købt?

Hvilket job ville du gerne have som voksen, da 
du var barn eller teenager?

Hvis du skulle have et andet job end det, du har 
nu, hvad skulle det så være?

Hvis du skulle vælge, hvad er så den bedste 
gave du har fået i dit liv?

Hvad var det første job du havde, hvordan fik 
du det, og var det godt?

Har du en lærer som har gjort særligt indtryk på 
dig? Forklar hvorfor…

Er der en ting du ville ønske du var god til, og 
hvorfor?

Er der et tidspunkt hvor du overgik dine 
forventninger, og hvad gjorde du?

Er der andre ting end penge, du har fået ud af 
dit job? Hvilke?

Hvis du skulle vælge, er der så en bestemt ting 
fra i dag, du har nydt særligt meget?

Hvem, af alle levende mennesker i dag, ville du 
gerne have en 3 timers middag med?

Har du nogle favoritfilm, hvad hedder de, og 
hvorfor kan du godt lide dem?

Har du nogle yndlings komikere, og hvorfor kan 
du lide lige netop dem?

Hvem af dine venner kan få dig til at grine, og 
hvordan gør de det?

Har du et stykke yndlingsslik, og hvorfor kan du 
lide det?

Har du en yndlingsdrink, og hvorfor er det lige 
dén, du kan lide?

Hvis du skulle gætte, hvordan tror du så dine 
forældre ville beskrive dig?



Hvad var nogle af dine yndlingsbøger som barn, 
og hvorfor?

Hvis du skulle have et motto for dit liv, hvad 
skulle det så være?

Er du én, der helst vil spare sammen, eller 
bruge dine penge? Hvorfor?

Hvis du skulle vælge et yndlings musik nummer, 
hvad skulle det så være?

Hvad ville være den bedste kompliment man 
kunne give til dig?

Hvad er det bedste minde du har fra din 
barndom?

Hvad er det værste minde du har fra din 
barndom?

Hvad er det tidligste du kan huske fra din 
barndom?

Har du oplevet noget i dit liv du ikke kan 
forklare? Hvad var det?

Hvem var dit idol eller yndlingssuperhelt da du 
voksede op?

Hvad kan du bedst lide, at være ved stranden 
eller i bjergene? Hvorfor?

Har du en yndlings sangtekst, og hvorfor kan du 
lide lige netop dén?

Hvem var den værste lærer du havde i skolen, 
og hvorfor?

Hvem var den bedste lærer du havde i skolen, 
og hvorfor?

Hvis penge ikke var et problem for dig, hvor 
ville du så rejse hen?

Hvad ville være et drømmejob for dig, og 
hvorfor?

Hvilken slags job ville du aldrig nogensinde 
ønske at have?

Hvem var du tættest på, da du voksede op? 
Mor, far eller en helt anden?

Hvis du skulle nævne 3 ting du var bange for 
som barn, hvad ville det så være?

Hvis du skulle nævne 3 ting du er bange for nu, 
hvad skulle det så være?

Hvis du skulle vælge, ville du så helst have 
evnen til at flyve, eller være usynlig?

Hvis du skulle have dit sidste måltid i livet, hvad 
skulle det så være?

Tror du på, at der findes spøgelser eller andre 
overnaturlige ting? Hvorfor/hvorfor ikke?

Har du nogensinde haft en overnaturlig 
oplevelse?

Hvad er det bedste råd du nogensinde har 
modtaget? Hvem gav dig det?

Hvis der skulle laves en film om dit liv, hvad 
skulle den så hedde?

Hvis du kunne leve i en hvilken som helst 
tidsalder, hvilken skulle det så være?

Hvad er den sørgeligste bog du har læst, og 
hvorfor?

Hvad er den bedste gave du nogensinde har 
fået? Hvem fik du den af?

Hvis du skulle invitere 5 mennesker, døde eller 
levende, til middag, hvem skulle det være?

Hvilket vildt dyr ville du være mest bange for at 
møde i virkeligheden?

Hvis du gerne ville være fantastisk talentfuld til 
én ting, hvad skulle det så være?

Hvad stresser dig mest når du er ude at rejse, 
og hvorfor?

Hvad har været én af de mest pinlige øjeblikke i 
dit liv?

Har du nogensinde haft en ærkefjende? Hvem 
var det?

Hvis du skulle vælge, ville du så helst vinde en 
Nobel pris eller en Oscar? Hvorfor?

Hvis der var noget bestemt mad du kunne 
bandlyse, hvad skulle det så være?

Hvad er den mest uhyggelige historie du 
nogensinde har hørt?

Har du gjort noget, som andre ikke ville tro om 
dig, at du kunne gøre? Hvad?

Hvad er den rigtige måde en toiletrulle skal 
vende på holderen?

Er der en bestemt film, der kan få dig til at 
græde? Hvilken?

Hvad er den første kvalitet du kigger efter i en 
potentiel partner?

Er der et par i din omgangskreds du virkelig ser 
op til? Hvorfor?

Hvad er det skøreste du har gjort for at gøre 
indtryk på én du var vild med?



Hvad ville være noget der slet ikke ville kunne 
gå for dig i en romantisk relation?

Hvad er dit bedste minde om mig? (Der må 
gerne være flere!)

Er der noget i dit liv du fortryder? Hvad er det, 
og hvorfor fortryder du det?

Hvis du er ked af det, eller stresset, hvad kan så 
få dig til at føle dig bedre tilpas?

Hvis du skulle vælge én ting, der kunne gøre 
vores forhold bedre, hvad skulle det så være?

Hvad tror du er den største grund til at folk 
bliver skilt?

Hvad er den værste date du nogensinde har 
været på, og hvorfor?

Hvad tror du er den bedste lim til at mennesker 
bliver sammen?

Har du nogensinde følt dig jaloux over noget jeg 
har foretaget mig?

Hvornår føler du dig mest elsket?

Hvilket sted kunne være det mest romantiske 
sted at tage hen sammen?

Er du bekymret over vores forhold? Hvad ville 
gøre, at du føler dig mere sikker?

Hvem var din første kærlighed? Og hvornår var 
det?

Hvornår var den første gang dine forældre 
fortalte dig om ”blomsterne og bierne”?

Hvis du skulle ønske dig noget i vores forhold, 
hvad ville det så være?

Er der noget jeg gør, som irriterer dig? Og 
hvorfor?

Hvad beundrer du mest hos mig? Hvis du kunne ændre én ting i verden inden du 
dør, hvad skulle det så være?

Hvad betyder kærlighed for dig? Hvis nogen gav dig en konvolut med din 
dødsdato indeni, ville du så åbne den?

Tror du på et liv efter døden? Hvad er dét, du er mest stolt af at have opnået i 
dit liv, og hvorfor?

Hvilken oplevelse har haft mest betydning for 
dig i livet? 

Hvad har været den værste dag i dit liv, og 
hvorfor?

Hvad kan du bedst lide ved dig selv? Tror du der findes en følelse af ren lykke? Har 
du i så fald selv følt den?

Hvad er den største knibe du har været i? Hvad 
skete der?

Hvad er den vigtigste ting jeg skal vide om dig?

Hvilken sang ville du gerne have spillet ved din 
begravelse?

Hvilken arv vil du gerne efterlade til dine børn 
eller anden familie?

Hvorfor tror du at vi er sat her på Jorden? Tror 
du vores liv har et formål?

Er der en film du har set massevis af gange? Og 
hvorfor?

Hvis du kunne tankelæse, hvem ville du så helst 
tankelæse og hvorfor?

Hvis du var ansat i et cirkus, hvilket job ville du 
så have?

Hvad irriterer dig mest, når du opholder dig i en 
lufthavn?


