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SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER 
FORETRÆKKER DE DYBERE 
SAMTALER 
Særligt sensitive mennesker kan have vanskeligt ved small talk. Man er ikke god til 
det, og man kommer hurtigt til at kede sig. Men det kan have store fordele at mestre 
small talk, fordi det kan være indledningen til værdifulde kontakter og de dybere 
samtaler, med interessante mennesker, man ellers ikke ville få kontakt med. 

Af Susanne Møberg, www.moeberg.dk 

Særligt sensitive mennesker er ofte vellidte, empatiske, indfølende mennesker, der hurtigt fornemmer, 
hvordan andre har det. De kan være foretrukne samtalepartnere, fordi de interesserer sig for andre 
mennesker, og de er gode til at lytte. Sensitive kan opleve, at andre mennesker hurtigt åbner sig og 
betror sig til dem. Samtalen bliver hurtigt dyb og personlig. 
 
Mange sensitive har vanskeligt ved at føle sig i tilpas i sammenhænge med small talk. De kommer hurtigt 
til at kede sig og opfatter small talk som intetsigende. De foretrækker og føler sig bedst tilpas med de 
dybere samtaler med en enkelt eller få samtalepartnere – eller de foretrækker at være alene med egne 
tanker fremfor small talk.  
 
Hvad skal jeg sige? 
For de fleste særligt sensitive mennesker kan small talk være en udfordring. De undgår helst 
sammenhænge med small talk, fordi de ikke bryder sig om det, de har ingen erfaring, og de er ikke gode 
til det. Man kan ikke finde ud af, hvad man skal sige, og man forstår ganske enkelt ikke, hvordan andre 
kan finde på det, de taler om.  
Men small talk kan øves og læres 
 
Hvad er small talk? 
Small talk er en samtale, der ikke går i dybden. Den er kendetegnet ved, at man taler om almenkendte 
emner, eller man siger det, man sanser, oplever og det, man lægger mærke til i øjeblikket. Fx sikke et 
dejligt vejr for tiden, fantastik mad, interessant oplæg, skønne farver, imponerende arkitektur, eller hvad 
man sanser, oplever og lægger mærke til.  
 
Small talk er en samtale, der hele tiden skifter emne. Man bevæger sig ind og ud af samtalen, og det er 
almindeligt og tilladt at skifte både emne og samtalepartner. Uden at være uhøflig kan man forlade 
samtalen med en person og fortsætte med en anden. Samtalen kan sammenlignes med en bi, der flyver 
fra blomst til blomst – man er lidt her og lidt der. 
 
Det er godt at kunne small talk 
Der er store fordele ved at mestre small talk, fordi denne form for samtalen kan være indledningen til 
værdifulde kontakter og til dybere samtaler med mennesker, man ellers ikke ville komme i kontakt med. 
En tilsyneladende intetsigende bemærkning kan være den, der indleder en god samtale og en værdifuld 
kontakt. 
 
Small talk kan øves og læres  
Du kan lære at mestre small talk ved at forberede dig. Indhent viden om det, de fleste har kendskab til 
for tiden. Læs overskrifterne i avisen og hør eller se nyhederne, følg med i det, som er almen viden og 
aktuelt for tiden. Forbered på forhånd, hvad du kan og vil bidrage med. 
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Øv dig i small talk i forskellige sammenhænge i din dagligdag - i kassekøen, i bussen, i elevatoren. I alle 
de situationer hvor du har et flygtigt møde med andre mennesker uden at gå i dybden. 
Sig, at du sætter pris på tjenerens venlighed, at hun har nogle pæne briller, at det er skønt at solen 
skinner, at det er godt at haven får regn, at det er nogle yndige børn. 
 
Øv dig i den flygtige kontakt med andre mennesker. Der er altid noget, du kan kommentere. Vær positiv. 
Sig noget, der løfter dig selv og andre mennesker. Husk, det er ikke så meget dét, du siger, der betyder 
noget. Det er i højere grad dét, du får andre til at føle, der har betydning, og som de husker.  
 
Øv dig i at sige det højt hver gang, du tænker noget positivt. Sig det til dine nærmeste og til de 
mennesker, du møder på din vej. Det gør en positiv forskel - både for dig selv og for de andre, og du vil 
opleve, at du bliver bedre og bedre til small talk. 
 
Læs mere her 
Særligt sensitive – Voksne bog af Susanne Møberg. (Lille og lettilgængelig bog også for mennesker omkring 
sensitive mennesker). 
Glad & Tilfreds – med coaching e-bog af Susanne Møberg. 
Mod til selvværd – i sær for særligt sensitive mennesker, bog af Susanne Møberg. 
Lyt til dig selv, bog af Ilse Sand.  
 
 

 

Susanne Møberg, forfatter, coach og foredragsholder 
Susanne Møberg er uddannet pædagog med særligt interesse for psykologien. Har bl.a. været ansat på 
Psykiatrisk Børnehospital i Aarhus, inden for voksenpsykiatrien samt i børnehave og vuggestue.  
Hun har haft egen virksomhed siden 1993 og har specialiseret sig i karaktertrækket særligt sensitive 
mennesker. Er desuden uddannet coach og instruktør i mindfulness.   
Susanne tilbyder personlige samtaler med coaching og vejledning.  
Er forfatter 11 bøger, hvoraf to af titlerne er oversat og udkommet i Norge. 
Mal med intuition. (Kun som e-bog, pdf-fil). 

Intuition & Handlekraft. (Kun som e-bog, e-pub). 
Kærlighed & Selvværd. Bestseller. (Også som e-bog, e-pub). 
Glad & Tilfreds – med coaching. (Kun som e-bog, e-pub). 

Mal dig glad. Bestseller. 
Er du også særligt sensitiv? Bestseller. (Udkommet på norsk). 
Mindfulness for særligt sensitive mennesker. (Udkommet på norsk). 
Mod til selvværd – i sær for særligt sensitive mennesker. 
Redskaber til særligt sensitive mennesker. 
Særligt sensitive – Børn. (Lille og lettilgængelig bog). 

Særligt sensitive – Voksne. (Lille og lettilgængelig bog også for mennesker omkring sensitive mennesker). 

 
Mere info og test om du er særligt sensitiv på www.moeberg.dk 
 


