
 

 
 
 

 
Sådan finder du vejen til dit nye job 
 
Mange mennesker går på arbejde dag ud og dag ind uden at have hjertet med sig, men 
fordi at de siger til sig selv at de skal tjene pengene til at betale regningerne med. Det er 
jo også rigtig, men hvordan ville det være at være dig, hvis du laver det du virkelig 
brænder for, det som giver dig energi, glæde overskud og du samtidigt kan leve af det? 
 
 
Min historie 
 

Jeg har selv brugt mange år af mit liv på at arbejde med 
noget for pengenes skyld men det gjorde mig ikke glad. 
Trods den følelse blev jeg ved med at gøre det som ikke 
gjorde mig glad. Der var flere grunde til det. Jeg husker, at 
jeg havde drømme men i mine historier om mig selv fortalte 
jeg mig: At det kun er dygtige og kloge mennesker som får 
de gode spændende jobs - og det var jeg jo ikke. Dengang 
vidste jeg ikke, at det handlede om mine overbevisninger.  
 

Overbevisninger er gode når de støtter op omkring dig, men denne overbevisning var 
selvdestruktiv og hæmmede mig i at  leve det liv jeg oprindeligt ønskede mig. 
 
En dag kunne min krop ikke klare mere af mit selvdestruktive selvsnak. Det resulterede 
i stress der tog mig 7 år at komme op af, fordi jeg stadig blev ved med at lukke af for 
mine følelser og nægtede at se det jeg ville arbejde med i mit liv.  
 
Men heldigvis var der en som puffede til mig og jeg fik fat i en coach der åbnede op for 
en ny verden for mig.  
 
I dag arbejder jeg med de 2 områder jeg virkelig brænder for.  
 
 
 

 



 

 
 
 
 
Hvad er din historie? 
 
Måske er din historie ikke så dramatisk, men du kan mærke at der er noget andet du 
skal arbejde med i dit liv, men du kan ikke finde vejen derhen. Denne øvelse kan være 
en god start til at du begynder at reflekterer på en ny måde. 
 
 
Øvelsen starter her 
 
Du ønsker at finde ud af hvad dit ønskejob skal indeholde, sådan at du hver eneste dag 
hele året rundt brænder for at komme på arbejde og du kan mærke at det giver dig 
energi, glæde og overskud. 
  
Nu er det tid til at drømme. Sæt dig et sted hvor du kan være uforstyrret, tag evt en kop 
kaffe eller te med dig, så det føles godt, hyggeligt og inspirerende for dig. 
  
  
Inden du går i gang med at drømme om dit ønskejob er det en god idé at besvare alle 
nedenstående spørgsmålene skriftligt.  
 
Som du ved, at alt der kommer fra hovedet og bringes ned på et stykke papir bliver 
meget mere synliggjort. Besvar alle spørgsmålene uden at tænke over, at du har 
besvaret noget lignende tidligere. Det er der en mening med.  
  
 
Spørgsmålene bringer dig tættere på det du brænder for 
 
Hvilke opgaver beskæftiger du dig med i det job du brænder for? 
Arbejder du alene eller sammen med andre? 
Hvordan starter en god dag for dig? 
Hvilke af dine personlige kompetencer bruger du? 
Hvilke af dine faglige kompetencer bruger du? 
Hvilke af dine styrker bruger du? 

 



 

 
 
 
 
 
 
Udfører du de samme opgaver hver dag? 
Har arbejdspladsen flere adresser evt i udlandet? 
Vil du helt rutineopgaver eller have udfordringer? 
Hvis du vil have udfordringer - hvad er det så du vil udfordres på? 
Hvad sker der på en god dag? 
 
Hvad gør dig ked af det i arbejdssituationer? 
Hvorfor vil du skifte job? Hvad savner du? 
Hvad er det du hjælper andre mennesker med? 
Hvad gør dig glad i arbejdssituationer? 
Hvad motiverer dig ? 
Når du fortæller andre om dit job, hvor ligger energien i det du fortæller? 
 
Hvornår vil du føle dig presset? 
Hvad gør dig stresset? 
Hvordan ved du at du har de opgaver som du elsker at udføre? 
Er det siddende, stående arbejde eller kørende? Er det ene vigtigere end det andet? 
Taler du med mennesker? Og hvad taler du med dem om? 
 
Hvad hjælper du disse mennesker med? 
Hvordan ved du at du trives i de nye opgaver og det ikke bare er en tilfældig idé? 
Hvordan er din chef/leder 
Hvilke forventninger har du til dig selv og dit ønskejob? 
Hvilke forventninger har du til kolleger? 
 
Er det et karrierejob?  
Hvilke jobværdier har du – fx det er vigtigt for mig der er udvikling og kurser 
Er du en del af et team? og hvis - hvad er din funktion så og hvorfor den funktion? 
Er der lyde på dit drømmejob? 
Hvilke af dine kompetencer bruger du ? 
 
Hvilke kvalifikationer bruger du? 
Hvad vil du gerne huskes for når du dør? 

 



 

 
 
Hvad er du stolt af at du gør? 
Hvordan er det at være i din krop på dit ønskejob 
Hvilke resultater skaber du? Hvad siger andre du er god til? 
 
 
Hvad er det du er speciel god til i dit drømmejob? 
Hvordan vil du være som person i dit drømmejob? 
Når du går hjem efter en god dag hvordan føles det så i din krop? 
Hvordan vil du gerne have det når du står op om morgenen inden du går på arbejde? 
Når du lytter til din mavefornemmelse/intuition hvad siger den så du skal lave? 
 
Hvad siger din indre kritiker? 
Hvad siger din fornuft? 
Hvem lytter du til? Og hvorfor? 
Hvor ligger dit ønskejob – er der bestemt udsigt? 
Hvor mange km vil du køre til og fra arbejde hver dag? 
 
Vil du arbejde hjemmefra? 
Vil du være selvstændig? 
Er det vigtigt at der er socialt samvær med kolleger? 
Forestil dig at dit liv sluttede imorgen, hvad ville du fortryde du ikke fik gjort? 
  
 
 
 
Hvordan var det at besvare ALLE de spørgsmål? 
 
Har du givet dig tid til at besvare alle spørgsmålene er du stærkt på vej til at finde din 
nye vej. Har du besvaret spørgsmålene halvhjertet, så er der en længere vej inden du 
når dit mål. 
 
Du kan bruge al den tid på øvelsen du ønsker og gerne tage den over flere dage. Jo 
mere tid du bruger og jo mere du skriver ned jo nærmere kommer du til det svar du 
søger.  
 
Måske er det for tungt at udføre opgaven selv. Så kan du hente hjælp hos mig. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
Fandt du det du søgte 
 
Måske har du fundet frem til hvad dit ønskejob er, men uanset hvad så prøv 
efterfølgende øvelse. 
  
Når du er færdig med besvarelsen, så sæt dig et sted hvor du føler dig godt tilpas og 
afslappet. Lad alle de input fra spørgsmålene suse rundt i dit hoved. Lad alle tanker 
flyde. Når du er klar til det, så stil dig selv spørgsmålet: Hvad er det for et job/jobprofil 
jeg har beskrevet. Måske får du svaret med det samme, måske går der par dage men 
hold fokus. 

Husk at det svar som kommer til dig allerførst er din intuition som taler til dig og den du 
skal lytte til. Fornuften og den indre kritiker vil også blande sig.  

 

 

 



 

 

 

Det sidste vigtige spørgsmål 
Har du følelsen af, at du har fundet den beskrivelse, det job - du virkelig brænder for at 
arbejde med og du vil tjekke af om du vil gå gennem ild og vand for at nå dit mål så er 
spørgsmålet “Hvorfor” fantastisk til at få afklaret om du virkelig vil det. 

 

 

 



 

 

 

 

Tag igen pen og papir og start med at spørg dig selv. Hvorfor vil jeg være fx coach. Til 
svaret spørger du igen med hvorfor. Hvis du ikke kan begrunde dit hvorfor ret mange 
gange så er du ikke på rette hylde. Du skal kunne mærke energien, glæde, viljen og 
styrken i dit hvorfor.  

Kan du ikke det så kan jeg ret sikkert hjælpe dig med hvad der forhindrer dig i at finde 
det job du brænder for.  

  

God fornøjelse med opgaven 

 

Mange hilsner 

Sanne M. Pedersen 

Tel. 42 26 10 39 

Mail@sanne-coaching.dk 

 

 

 

 


