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Dreamboard: 
At komme fra tanke 

til handling
Lav dit eget visuelle drømme-billede 

og manifester tanker til handling
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HVORDAN FINDER DU DIN 
RETNING I LIVET?

Når du arbejder med at finde din 

retning i livet og i din karriere - og 

i din undersøgelse af, hvordan 

du kan skabe værdi for dig selv 

og andre, er det lettere at få øje 

på en retning, hvis du har noget 

konkret og noget ”udenfor” dig 

selv, som du kan reagere på. Det 

kan nemlig være svært at skabe 

overblik og reflektere over dine 

tanker, som er flygtige, hvis du 

ikke indfanger dem og oversæt-

ter dem til noget konkret. Ved at 

udarbejde et drømme-scenarie 

eller et dreamboard, kan du skabe 

et billede af og overblik over, 

hvordan du visuelt ønsker, at din 

fremtid ser ud. Og gennem dine og 

andres perspektiver, kan du skabe 

ny viden, som kan være med til 

at kvalificere dit dreamboard og 

dermed dine billeder af drømmene 

for fremtiden. Der er altid nogen, 

der skaber fremtiden, men du skal 

kunne se og forestille dig det for, 

at du kan handle på det.

HVAD ER ET DREAMBOARD?

Et dreamboard er et visuelt billede 

af, hvad du drømmer om og bræn-

der for, at der skal ske og måske 

allerede sker eller er på vej til at ske 

i dit liv. Det er et billede af, hvordan 

du ønsker, at dit liv skal se ud. Du 

arbejder med spørgsmålet om, 

hvordan du virkelig ønsker, at dit liv 

skal forme sig. Det er en metode til 

at manifestere tanker til handling. 

Du rejser ud i fremtiden og drøm-

mer om, hvad du virkelig brænder 

for, drømmer om og håber, at der 

sker i dit liv. Dernæst skitserer 

du dine drømme, tanker, håb og 

længsler visuelt – det vil sige, at du 

fortrinsvis skal bruge billede enten 

klippet/revet ud fra magasiner, bla-

de, osv. eller noget, du selv tegner. 

Du må gerne skrive noget også og 

bruge tekst, men det er vigtigt, at 

den overvejende del er visuel. Det 

er ikke en tegnekonkurrence, så 

det handler ikke om, hvorvidt du er 

god til at tegne eller ej. Det handler 

meget mere om, hvordan du forsø-

ger at visualisere det, du får øje på i 

dine tanker.

HVORDAN ARBEJDER DU MED ET 
DREAMBOARD?

Når du skal lave dit eget dream-

board (drømme-scenarie/billede), 

kan du enten bare gå i gang – eller 

lade dig inspirere af nedenstående 

spørgsmål. Når du læser spørgs-

målene, får du måske forskellige 

billeder af din fremtid. Tag et 

blankt stykke papir fx enten A3 

eller A4 afhængig af, hvor stort 

du ønsker et areal at arbejde på. 

Begynd bare at tegne, skitsere eller 

male med det samme og ha tillid til 

processen. Vær nysgerrig på, hvad 

der sker – og se, hvordan det hele 

kan udvikle sig ved, at du giver 

det energi og opmærksomhed. 

Det behøver ikke vare mere end 

fx ½ time, men kan sagtens tage 

længere tid.

Lav dit eget visuelle drømme-billede 
og manifester tanker til handling

”Hvilken vej bør jeg tage?,” spørger Alice. ”Det kommer an på, hvor 
du skal hen,” svarer katten. ”Jeg er sådan set ligeglad,” svarer Alice. 
”Så betyder det ikke noget, hvilken vej du går,” slutter katten” 
(Fra ”Alice i eventyrland” af Lewis Carroll).
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SPØRGSMÅL DU KAN LADE DIG INSPIRERE AF

 - Hvilken periode vil du gerne have, at drømme-sce-

narie skal dække? (alt fra måned til år)

 - Hvilken position drømmer du om at være i, eller 

hvilket sted vil du gerne være, når perioden er gået?

 - Hvad er de vildeste ting, du kan forestille dig, kom-

mer til at ske i denne periode?

 - Hvilke elementer skal fylde i dit liv i denne periode?

 - Hvad vil du stræbe efter, der kommer til at ske i 

perioden?

 - Hvad vil du lægge særlig vægt på i denne periode?

 - Hvis du skulle give perioden en overskrift eller et 

tema, hvad kunne det så være?

 - Hvad er forskellen på din nuværende situation og 

din drømmesituation?

 - Hvad er dine ambitioner for perioden? 

 

 - Hvad vil du gerne tiltrække af nye ting i denne  

periode?

 - Hvad brænder du for, at der skal være sket i dit liv?

 - Hvad vil give dig særlig glæde, hvis det skete i denne 

periode?

 - Hvem skal være med i din fremtid?

 - Hvad gør du – eller hvad laver du?

 - Hvad vil give dig energi?

 - Hvad vil være de vigtigste ting, der sker?
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HVORDAN KAN PROCESSEN BIDRAGE?

Det svære i processen kan være at få idéen eller inspirationen til, hvor-

dan et dreamboard skal se ud. Der er ingen rigtige eller forkerte svar. Det 

væsentlige er mere, at det er dig, der forsøger at visualisere det, som du 

har i tankerne. Det er din intention, der er vigtigt – altså at få det frem, som 

kommer til dig. Det kræver, at du er åben og tager imod det, der kommer. 

Jeg har i mit eget liv virkelig været udfordret med at finde ud af, hvad det 

var, jeg skulle med mit liv – og hvordan jeg på nogen måde kunne bringe 

mig selv i spil med noget, som jeg syntes var værd at gå efter osv. Det var 

faktisk kick-starten på, at jeg i 2003 begyndte at tegne mit første virkelige 

drømmebillede af, hvordan jeg virkelig ønskede mit liv. Og der kom så 

mange ting på mit dreamboard, at jeg selv tænkte, at det er da næsten 

umuligt. Men der har nu været en fin rød tråd i det – og jeg har også fået 

størstedelen indfriet, mens der også har været ting, som jeg fandt ud af 

ikke var væsentlige i mit liv.

Der er ingen rigtige 
eller forkerte svar. 
Det væsentlige er 
mere, at det er dig, 
der forsøger at 
visualisere det, som 
du har i tankerne. 
Det er din inten-
tion, der er vigtigt – 
altså at få det frem, 
som kommer til 
dig. Det kræver, at 
du er åben og tager 
imod det, der 
kommer. 
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På mit dreamboard havde jeg 
også skitseret en idé om at 
lave en online coaching 
julekalender, som jeg udgav 
i december 2006 og fik solgt 
en del af og markedsført bl.a. 
med artikel i Børsen.

Pudsigt nok så skrev jeg dengang på, at jeg gerne ville 

skrive en bog om 6 skridt til at opnå det, du drømmer 

om og brænder for. Kun et par år senere blev jeg kon-

taktet af et forlag, der havde hørt om mit arbejde og 

ville høre, om jeg kunne lave en synopsis med henblik 

på at udgive en bog. Så det gjorde jeg, og min store 

drøm om at blive forfatter nærmere sig en realitet. 

Det er nemlig således, at det, du fokuserer på og giver 

opmærksomhed, også er det, der har mulighed for at 

manifestere sig – før eller senere. Timingen skal også 

være rigtig. Du skal have tillid til, at det, der virkelig er 

vigtigt i dit liv, også vil være det, der kan manifestere 

sig. Men du er nødt til at få øje på, blive bevidst om 

det og begynde at forholde dig til før, at du kan handle 

på det og føre det ud i livet. En anden ting er, at det 

er helt afgørende, hvor præcis du er. Det betyder, at 

hvis du fx tegner, at du ønsker dig et nyt sted at bo, så 

skal du også være præcis med, hvordan det skal se ud 

– eller i hvert fald fremgå af tegningen, hvad boligen 

rummer osv.
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HVAD SKAL MED PÅ ET 
DREAMBOARD?

Jeg har arbejdet med dreambo-

ard som metode for flere tusinde 

mennesker, og der er endnu ikke 

nogen, der har oplevet, at den ikke 

har stor effekt på deres liv. Derfor 

er det også vigtigt, at når du laver 

dit dreamboard, at du er præcis 

med, hvad det er, du drømmer 

om. Du kan tage alt muligt med 

på dreamboardet. Jeg har i mange 

sammenhænge brugt metoden, 

når det har handlet om at skabe 

sig et meningsfyldt arbejdsliv, men 

der har også altid været alt det 

personlige og private med – netop 

fordi vi ikke er mennesker, der kun 

arbejder. Vi er hele mennesker, og 

dit dreamboard skal derfor afspej-

le hele dig. Du kan skitsere alt lige 

fra, at du drømmer om en skøn 

kæreste, livspartner, børn, bolig, 

rejser, job, at blive forfatter og 

udgive din første bog til bitte små 

ting som fx at begynde at dyrke 

motion, meditere eller blive vinter-

bader. Essensen i dreamboardet 

er, at du har energi på det, du 

skitserer. Og du vil givetvis tydeligt 

mærke, hvor din energi den er 

størst, og dermed også, hvad det 

er, du skal tage fat i og hvor, din 

handlekraft er størst. For der, hvor 

din energi er størst, er som oftest 

også der, hvor din handlekraft er 

det. Dermed vil det være lettere 

at handle på det, du har mest 

energi på – også selvom det måske 

kræver mod og overskridelse af 

grænser.

HVORDAN KAN DU BRUGE DIT 
DREAMBOARD?

Du kan bruge dit dreamboard på 

flere måder. For det første vil det 

jo give dig et overblik over og et 

indtryk af, hvad der trænger sig 

på indeni dig af drømme, håb, 

visioner, længsler osv. På denne 

måde vil du visuelt spejle det, du 

er fyldt af – og som et eller andet 

sted ligger og venter på at blive 

manifesteret og realiseret i dit liv. 

Du vil også kunne få en fornem-

melse af, hvad du i særlig grad 

har øje på, hvad du er optaget 

af, hvad der er særligt vigtigt – og 

modsat også, hvad du ikke ønsker. 

Dermed bliver dit dreamboard et 

direkte billede af og spejl på, hvad 

du gerne vil. Det er din intention, 

der bliver tydelig. Altså hvad vil du 

virkelig gerne have, at der sker i 

dit liv? Når du ved, hvad du vil, vil 

du også kunne få øje på vejen til at 

realisere det. Og selvom du måske 

ikke med det samme er tydelig i 

forhold til, hvordan du realiserer 

de enkelte ting på dreamboardet, 

så har du allerede igangsat proces-

sen med at realisere dem blot ved 

at tegne og visualisere det.

Du kan tage alt muligt med på dreambo-
ardet. Jeg har i mange sammenhænge 
brugt metoden, når det har handlet om at 
skabe sig et meningsfyldt arbejdsliv, men 
der har også altid været alt det personli-
ge og private med – netop fordi vi ikke er 
mennesker, der kun arbejder. Vi er hele 
mennesker, og dit dreamboard skal der-
for afspejle hele dig.
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FÅ NYE PERSPEKTIVER GENNEM ANDRES BRILLER

Du kan også perspektivere dit dreamboard ved at få 

andre til at forholde sig til dit dreamboard. Du kan fx 

vælge at invitere 2-4 venner eller veninder på besøg og 

præsentere dreamboardet for dem. Det gør du ved at 

bruge ca. 5-7 min. på at præsentere, hvad det er, du 

har skitsere – og forklare, hvad det er, du har tegnet. 

Det er vigtigt, at de her ikke kommenterer noget, men 

blot lige sikrer sig, at de stiller evt. uafklarede spørgs-

mål, så de er med på, hvad dit dreamboard går ud på. 

Når du har præsenteret dit dreamboard kort, kommer 

dine venner på banen. De skal sammen have en dialog 

UDEN dig om, hvad det er, de får øje på i dit dreambo-

ard. Det vil sige, at du IKKE må sige noget, kommentere 

eller forklare, mens de taler højt om, hvad de får øje 

på. De taler højt om, hvad de har set, hørt og oplevet 

uden, at de dømmer og vurderer dig. De skal altså tale 

højt om deres reaktioner på dit dreamboard, hvad de 

undrer sig over og bliver nysgerrige på at vide mere 

om fx med fokus på:

HÆNG DIT DREAMBOARD OP SÅ DET ER SYNLIGT

Du kan også hænge dit dreamboard op, så det er synligt for dig (og måske også for din familie). På denne 
måde bliver du hele tiden mindet om, hvad det er, du gerne vil. Mange af dem, jeg har arbejdet sammen 
med i deres udarbejdelse af dreamboards, har hængt dreamboardet op i deres bolig eller på deres kontor. 
På denne måde ”taler” dreamboardet hele tiden til dem, og det påvirker rent faktisk det, vi gør. Når det er 
synligt, er det noget, du vil forholde dig til og tage stilling til, og dette har en indvirkning på dine tanker og 
handlinger. Det påvirker din underbevidsthed uden, at du nødvendigvis ved det. Derfor bygger det lang-
somt din energi, dit drive og engagement op til også at sætte handling bag. Det er svært at løbe fra noget, 
som du har tænkt over længe – eller som fylder meget. Det vil givetvis blive ved med at banke på indtil, at 
du begynder at handle på det.

 - Hvad er den røde tråd i dit dreamboard?

 - Hvad går igen og hvad træder tydeligst frem?

 - Hvad har du fokus på og hvad har du ikke 

fokus på?

 - Hvad fortæller dreamboardet noget om?

 - Hvor er energien i dit dreamboard?

 - Hvad er du drevet af, at der sker i din fremtid?

 - Hvordan hænger det sammen?

 - Hvilke muligheder har du?

 - Hvilken retning kan du arbejde videre med?

 - Hvad og hvem satser du på?

 - Hvad er vigtigt for dig?

 - Hvad nu hvis?

 - Osv.

 - ”…. jeg får øje på, at fokus i dreamboardet er på 

… , fordi … ”

 - ”…. Jeg kan se, at der er en rød tråd i dit dream-

board, idet … at … som går igen i …”

 - ”… det virker på mig som om, at du er drevet 

af…, fordi du ….”

 - ”… det tyder på, at du gerne vil … , når ….”

 - ”… det slår mig, at du er…. , og det er …”

De kan fx komme med kommentarer som:
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STEP 1: 

Skab situationen: Find en halv 

eller hel time hvor du har mulig-

hed for at fordybe. Beslut dig for, 

om du skal tegne og/eller bruge 

billeder som i en collage, når du 

skal lave dit dreamboard. Sæt også 

et bestemt tidsrum af, fordi ting 

tager den tid, der er til rådighed. 

Hvilke materialer du vil bruge, 

afhænger helt af dig selv. Et godt 

råd er dog, at du har fokus på at 

arbejde visuelt. Find et stykke pa-

pir, tegneredskaber og blade, hvis 

du har brug for det.

STEP 2: 

Visualisér og skitsér: Måske har 

du brug for først at skrive et par 

ord ned eller tegne nogle krusedul-

ler på et stykke kladde papir for at 

aktivere processen. Luk evt. dine 

øjne og sid et øjeblik og visualiser, 

hvad du drømmer om og brænder 

for, at der sker i dit liv. Lad dig 

inspirere af de spørgsmål, jeg har 

skrevet, og gå så ellers i gang med 

at tegne og skitsere.

STEP 3: 

Processen: Lad det ene tage det 

andet med. Det er nemlig på samme 

måde som i brainstorm metoden, at 

et ord eller et billede fører et andet 

med sig. Derfor har du garanteret 

ikke det samlede overblik over dit 

dreamboard, når du begynder, men 

det vil komme undervejs i processen 

og vise sig for dig. 

STEP 4: 

Færdiggørelsen: På et tidspunkt i 

processen begynder du at fornem-

me, at det nu er færdigt. Der kan 

være detaljer, du ikke er helt færdi-

ge med – men har du ikke tiden nu 

til at få disse skitseret, så vent bare 

med dem. Du vil helt sikkert have 

lyst til at få dem med på et senere 

tidspunkt.

STEP 5: 

Forhold dig til det: Når du har 

gjort dreamboardet færdigt, kan du 

prøve at forholde dig til, hvad det 

er, du får øje på. Hvad gør dream-

boardet ved dig? Hvilke følelser får 

du i kroppen? Hvad får du lyst til at 

gøre nu? Hvad kalder dreamboar-

det på? Hvad er den røde tråd i dit 

dreamboard? Hvad skal du tage fat 

i – og hvad vil du gøre?

STEP 6: 

Feedback fra andre: Du kan 

perspektivere dit dreamboard ved 

at få feedback fra andre. Men det 

skal gøres på et helt bestemt måde 

for, at du kan kvalificere dit dream-

board, så du efterfølgende også 

har lyst til at gå efter at realisere 

hele eller dele af dreamboardet. 

Brug metoden under overskrif-

ten ”Få nye perspektiver gennem 

andres briller”.

Sådan laver du 
dit eget dream-
board step by 
step

Du kan følge disse 
skridt, når du vil 
udarbejde dit eget 
dreamboard:
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STEP 7: 

Forhold dig til det: Når du har 

lyttet til den dialog, som fx dine 

venner, kolleger eller andre har 

haft om dit dreamboard, kan du 

forholde dig til, hvad du tænker 

om det. Giv dermed de andre feed-

back på det, du har hørt og fortæl, 

hvad du nu tænker om dit dream-

board. Er der fx noget, der er 

blevet mere tydeligt? Er der noget, 

som du vil ændre på? Har du fået 

andre idéer eller tanker? Eller hvad 

har samtalen gjort ved dig.

STEP 8: 

Prioritering: Efter din feedback 

til den gruppe, der har talt højt om 

dit dreamboard, kan du sikkert 

begynde at fornemme, hvad du 

først skal tage fat – og hvad der er 

vigtigst. Det kan også være, at du 

prioriterer ud fra, hvad der er let-

test for dig at realisere her og nu, 

netop for at få sat gang i noget og 

generere energi til, at gå efter de 

lidt større drømme i dit liv. Du vil 

helt sikkert kunne fornemme, hvad 

du skal vælge først.

STEP 9: 

Handlingsplan: Din prioritering af 

elementerne på dit dreamboard vil 

skabe et overblik over og en struk-

tur for, hvad der nu skal ske. Det 

kan fx være et nyt job, der træn-

ger sig på, og som du måske skal 

undersøge noget mere om. Forsøg 

at vælge mindst et område ud, som 

du gerne vil arbejde videre med, og 

beskriv de tre næste bedste skridt 

til at få realiseret denne ting. Du be-

høver nemlig på ingen måde at ud-

arbejde en stor handlingsplan for 

realisering af dine drømme – det er 

nok med de tre første skridt, fordi 

de vil generere viden og energi til at 

tage de efterfølgende skridt.

STEP 10: 

Evaluering og justering: Når 

du har afprøvet de første skridt, 

vil du være en hel del klogere. Du 

vil nu have sat gang i den eller 

de elementer på dit dreambo-

ard, som du har valgt at få til at 

ske. Ved at sætte handling bag – 

uanset om det er lykkes at åbne 

døren til noget af det nye eller 

ej – så har du nu en helt ny viden 

og skabt dig en erfaring i, hvordan 

du kan justere og agere efterføl-

gende. Mange mennesker tror, at 

de skal gøre alting perfekt første 

gang. Det er der ikke nogen, der 

kan. Men ved at gøre noget, vil du 

få den viden og erfaring, der gør, 

at du kan kvalificere dine handlin-

ger efterfølgende.
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Eksempler på dreamboards

Som du kan se på nedenstående billede, er dreamboards et 
personligt værktøj. Hvordan dreamboardet kommer til at se ud, 
afhænger helt af den, der laver det. Typisk for alle er, at det bli-
ver et meget personligt drømmebillede, der afspejler, hvad der 
har været vigtigt for den pågældende person i den situation, 
som han eller hun har været i. Derfor kan du sagtens lave flere 
dreamboards, men du kan sikkert fornemme, hvornår du laver 
noget, der betyder noget for dig – og som er fyldt med energi. I 
mit liv har jeg lavet flere – men faktisk ikke mange. Jeg har brugt 
god tid og fordybelse, mens jeg lavede dem, og har gjort mig 
umage med at få det med, som var vigtigt. Derfor har de også 
haft en særlig betydning i mit liv, fordi de har været med til at 
omsætte mine drømme til virkelighed.
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Sådan omsætter du dit 
dreamboard til handling

Når du har lavet dit dream-
board og måske fået andre til 
at kvalificere det ved at høre 
dem tale højt om, hvad de får 
øje på, hvilke sammenhænge 
de ser, osv., kan du begynde 
at omsætte dit dreamboard til 
konkrete handlinger. Forvand-
lingen ligger i handlingen, for 
det er først, når vi går ud og 
begynder at handle på tinge-
ne, at vi finder ud af, hvad de 
betyder for os, hvordan vi kan 
bringe dem i spil, og hvad der 
skal til for at åbne dørene ind 
til drømmenes verden. 

Her kan du se, hvordan andre har fået realiseret deres 

drømme i processen med både at skitsere deres 

drømme på et dreamboard og efterfølgende at handle 

i overensstemmelse med dem.

CASESTORIES PÅ MENNESKER DER HAR GÅET
 VEJEN!

Dreamboard er blevet brugt både personligt til at ma-

nifestere tanker til handling og i organisationer til at få 

skabt et fælles visuelt billede af, hvad organisationen, 

afdelingen, teamet eller en kundegruppe forventer af 

virksomheden. I denne sammenhæng præsenterer jeg 

nogle eksempler fra personer, der har brugt meto-

den og viser, hvordan de har omsat disse til konkrete 

værdiskabende handlinger, som har givet dem alle nye 

resultater og realisering af deres drømme.

CASE: DREAMBOARD: FLØJTENIST, 
ERICA LARSSON LUNDH.

”Månen steg op bag træerne. Med ét blev natten fortryl-

lende lys. Jeg er fri til at være, hvad jeg vil være, mumlede 

Miro i sin blomsterkrone. En mild vind strøg gennem sko-

ven og vuggede valmuen, han sad og døsede i. Jeg er fri til 

at være … mig” (fra bogen Magnifik Myre Miro af Henrik 

Hohle Hansen, Forum 2001).

Situation: 
Erica Larsson-Lundh var under uddannelse på Musik-

konservatoriet i Århus – og spiller fløjte. Hun ville rigtig 

gerne undersøge, om iværksætteri kunne være noget 

for hende – og havde på sit dreamboard arbejdet 

med tre forskellige retninger. For det første ville hun 

gerne give koncerter. For det andet ville hun gerne 

etablere sit eget orkester. Og for det tredje ville hun 

gerne styrke unge i at blive bedre til at performe som 

musikere. Hun havde haft masser af idéer og tanker i 

hovedet, hvor arbejdet med hendes dreamboard hjalp 

med at blive konkret og fået sat billeder og ord på 

hendes tanker. Hun fik en gruppe til at forholde sig til 

hendes dreamboard. De talte højt om, hvad de fik øje 

på – og hæftede sig særligt ved det, hun havde skitse-

ret i øverste højre hjørne af dreamboardet. De talte 

om, at alt det med at spille koncerter osv., det ville hun 

sikkert kunne finde ud af og få styr på selv. Mens det 

interessante var, hvorfor hun ville arbejde med forløb, 
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der styrkede andre musikere i at 

blive bedre til at performe, når de 

skulle det. Efterfølgende forklare-

de hun, at hun selv som ung havde 

store udfordringer og problemer, 

når hun selv skulle give koncer-

ter. Hun var nervøs, bange og det 

påvirkede hende så kraftigt, at hun 

ikke kunne performe. Ofte var det i 

forbindelse med optagelsesprøver 

til større engagementer, som hun 

så ikke blev udvalgt til. Ikke fordi 

hun ikke var dygtig nok – men fordi 

hendes nervøsitet gjorde, at hun 

i øjeblikket missede. De talte om, 

at det kunne være interessant, om 

hun kunne bruge sin egen historie 

på andre unge, som også havde de 

udfordringer. De spurgte hende 

om, hvad der kunne være hendes 

næste bedste skridt – og hvem 

hun evt. kunne tage fat i for at 

undersøge, hvilke muligheder der 

var for at lave forløb fx målrettet 

unge. Hun forklarede, at det jo 

kunne være Aarhus Musikskole. 

De spurgte, hvordan hun fik fat i 

dem – og hun svarede, at hun jo 

kunne ringe eller sende en mail til 

deres leder og høre, om han havde 

5-10 min. til at høre om en idé 

hun havde som iværksætter. Det 

havde han, og det blev ikke bare 

til et kort møde på 10 min. – men 

til et møde på 2 timer, hvor hun 

havde solgt fem workshops, som 

hun skulle afholde i efteråret. Det 

blev begyndelsen på flere forløb – 

også andre steder bl.a. hos FOF i 

Aarhus med forløbet ”Lær af turde 

spille” og åbnede helt nye døre for 

hende. Hun sagde også sit godt be-

talte studiejob op og helligede sig 

hendes iværksætterprojekt.

De talte om, at det 
kunne være inte-
ressant, om hun 
kunne bruge sin 
egen historie på 
andre unge, som 
også havde de 
udfordringer. De 
spurgte hende om, 
hvad der kunne 
være hendes næste 
bedste skridt – og 
hvem hun evt. kun-
ne tage fat i for at 
undersøge, hvilke 
muligheder der var 
for at lave forløb fx 
målrettet unge.
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Situation: 
Birgitte Marcussen har en baggrund som folkeskolelærer og har arbejdet 

som beklædningsfaglærer – og har generelt en bred erfaring med de mere 

kreative fag. Hun læste cand. pæd. i didaktik på Københavns Pædagogiske 

Universitet, og var nysgerrig efter, om og hvordan hun kan bruge sin faglig-

hed og efterhånden brede baggrund til at skabe værdi. Hun var særligt op-

taget af bæredygtig innovation – og hvordan man kan iscenesætte kreative 

processer med mennesker, der herigennem kan skabe fx nye produkter, 

processer, strukturer, etc. Som led i, at hun i efteråret 2011 skulle lave en 

større opgave, ville hun gerne bruge dette som en anledning til at undersø-

ge mulighederne og potentialet. Hun fandt hurtigt ud af, at hun havde fat i 

noget med stor værdi og betydning for erhvervslivet, selvom hun slet ikke 

havde erfaring med denne branche. Hun kontaktede fem virksomheder, 

der alle syntes, det lød spændende. En enkelt ville gerne have et møde 

med hende, og de lavede en aftale på den betingelse, at hun fik betaling 

for det. Det gjorde hun, og denne case åbnede nye muligheder for hende, 

allerede mens hun læste. Da hun havde afsluttet sit studie, havde hun også 

udviklet sin evne til at få øje på, hvordan hun bedst solgte sig selv ind i en 

organisation. Derfor søgte hun bare det ene job, hun gerne ville have, og 

det fik hun. Det handlede præcist om det, hun har brændt for hele tiden – 

nemlig didaktik, kreative processer og undervisning.

Case: Dream-
board: Birgitte 
Marcussen.

”Det er ikke fordi, at 
ting er vanskelige, 
at vi ikke tør. Det er 
fordi, vi ikke tør, at 
de bliver vanskelige”
(Seneca).
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Case: Dreamboard: Dorthe 
Johnsen

”En sky ved ikke, hvorfor den 
bevæger sig i netop én retning 
og med en sådan hastighed … 
den føler en impuls … dette er 
stedet at tage hen nu. Men skyen 
kender alle skyers baggrund og 
mønster, og det vil du også gøre, 
når du hæver dig så højt, at du 
kan se hinsides horisonter”
(Illusioner af Richard Bach).

Situation: Dorthe Johnsen var ledig, uddannet med 

en kandidat i semiotik og havde en idé om, at hun 

gerne ville i job – men havde igennem flere år for-

søgt at komme i spil dog uden held.  Da hun skulle 

skitsere sit dreamboard, blev det meget med ord, 

selvom hun også er meget visuel. Hun fik øje på, at 

hun i høj grad ikke handlede på det, som hun drømte 

om. Hun tænkte bare på det. Derfor blev det tydeligt 

i hendes dreamboard, at der var flere veje til jobbet, 

og at hun måske allerede havde nogle kontakter de 

konkrete steder. Hun er mere introvert af type, og har 

ikke præference for at bringe sig selv i spil eller skulle 

promovere sig selv. Det åbnede flere nye døre, da hun 

tog fat i kontakterne i sit netværk i de organisationer, 

hvor hun gerne ville arbejde, og det resulterede i en 

jobsamtale hos VIA University College. Inden samtalen 

spurgte hun mig om, hvorvidt hun skulle prøve at lave 

et dreamboard på, hvordan hun drømte om at arbejde 

hos dem – og det kunne jeg jo kun bifalde. Det gjorde 

hun, og selvom hun til samtalen måske var meget ner-

vøs og havde svært ved at fremhæve de positive sider 

ved sig selv, var det tydeligt, hvad hun kunne i dream-

boardet. Derfor fik hun jobbet – og er i dag fastansat 

og lykkelig over at arbejde der.
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Hvis du vil vide mere!

Hvis du vil vide mere om, hvordan du kan lave dit dreamboard, 
så tjek min video på you tube. Rigtig god fornøjelse og masser af 
god energi med at få ting til at ske i dit liv, som du drømmer om 
og brænder for.
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