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FLOKKEN
Flokken er den guide jeg ville ønske, jeg kunne give
mig selv, på min første dag på studiet.
Den gennemgår en lang række gode og dårlige vaner
jeg ville ønske jeg havde prioriteret anderledes.
En af de vigtigste værktøjer hertil, er at tage en personlighedstest, og lære egne styrker og svagheder.
Resultater skulle gerne være, at du får mere tid til at
oparbejde erfaring mens du studerer, som din fremtidige arbejdsgiver efterspørger, når du er færdiguddanet.
Hvis du gerne vil vise dine fremtidige arbejdsgiver,
at du kan arbejde effektivt, og at du gør det for at
opnå mere og bedre resultater, bør du læse videre.

os. Men at studere, er om noget bundet af traditioner
og retningslinjer, der gør, at de fleste (ubevidst) vælger at gøre og dermed følge flokken, uvidende om, at
de, der allerede er i flokken, ikke aner, hvor de er på
vej hen, eller om resten af flokken får dem til den
destination, hvor de gerne vil hen.
Sådan behøves det ikke at være. Du behøver ikke at
konkurrere på samme vilkår og parametre som dine
medstuderende. Men hvis det skal lykkes for dig at
skabe den profil, du vil have, kræver det, at du skaber
plads i din kalender til at gøre det.
Det kræver ofte, at du formår at færdiggøre dine pligter fra studiet hurtigere og være mere effektiv. Det
er, hvad denne korte bog skal hjælpe dig med.

Er du studerende, skal du huske, at uanset om du vil
det eller ej, og hvor individuelt og selvtænkende du
er, så læser du de samme bøger, får den samme undervisning og bliver testet i de samme ting som alle
dine nærmeste medstuderende.

Rigtig god læselyst

Vi er alle individer, der vælger den studieretning og
den måde at studere på, vi føler, fungerer bedst for

Studiebooster

Kærlig hilsen
Christian Jespersen,
Kaptajn og studieentreprenør

Du har, med denne korte bog, taget det første skridt
til at være en Studiebooster. Dermed har du øget dine
chancer for, at du efter dit studie vil kunne gå direkte
til et job, du elsker.

Men hvad du skal gøre lige nu, er at gå ind på 16personalities.com (jeg har ingen tilknytning til denne
hjemmeside) og prøve den gratis personlighedstest.
de tilbyder.

Fantastisk!

Testen kan gennemføres på ca. tyve minutter, og du
får efterfølgende en rapport, der tager ca. en halv
time at læse. Du vil opleve en skræmmende præcis
beskrivelse af dig som person. Resultatet af testen
overrasker ofte folk, og jeg blev også ganske overrasket, da jeg så min profil.

Formålet med Studiebooster-konceptet er at vise,
hvordan du kommer op blandt den ene procent akademiske profiler, der har formået at få 10 gange så
meget ud af studiet som den gennemsnitlige akademiker. Hvis jeg ikke kan overbevise dig om, at det at
være en Studiebooster kan gøre din studietid bedre på nogle områder nemmere og på andre områder
mere krævende, men sådan, at din indsats vil blive
belønnet mange gange - ja, så er der ingen, der kan.
Lad os kaste os ud i det.
Hvad kan du gøre aktivt lige nu for i løbet af studiet
at skabe den profil, der giver dig en kæmpe fordel,
når du skal ud og finde et arbejde?
Først og fremmest er det vigtigt, at du lærer dig selv
bedre at kende.
Hvad er dine styrker og svagheder? Hvis du endnu
ikke skriver dagbog eller logbog, vil jeg på det kraftigste anbefale, at du begynder i dag. Jeg kommer ind
på hvorfor i mail nr. seks.

Selve rapporten er langt fra det eneste, du får. Du kan
selvfølgelig trykke på “Read more” under de forskellige punkter og få dem forklaret. Men der, hvor du
virkelig lærer noget, er i beskrivelsen af din personlighedskode.
Min var ENTP - og den var spot on, omend jeg er
ikke stor fan af billedet af en “debattør”, som gutten
til højre skulle forestille sig at være. Det satte virkelig nogle tanker i gang og
satte samtidig en masse ting
omkring mig selv i perspektiv. Du kan blandt andet
lære, hvilken rolle der passer
dig bedst i gruppearbejde.
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Er du virkelig seriøs med, at du vil være bedre end
en standardakademiker? Så gå ind nu og tag testen
på:

Den time du bruger på testen, lærer mere om dig selv,
end du gør på sessions med tarotkortlæsning, ved at
besøge et orakel eller ved at deltage i workshops hos
kompetenceafklaringseksperter.

www.16personalities.com

Testen koster ikke en krone, og du er ikke tvunget til
at købe noget. Men det, du lærer, er guld værd.

At vide, hvilken profil du er, gør det langt nemmere for dig at manøvrere fremad mod det, du vil. Det giver en
bedre forståelse for, hvorfor du vil det, du vil. Du lærer om dine styrker og svagheder på en måde, der gør det
nemmere at arbejde med.
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Hvorfor er det vigtigt at vide, hvor du rent naturligt skiller dig ud,
og dermed kan gøre din profil stærkere?
Det er hårdt, at studere, men du er langt fra den eneste, der har valgt at tage kampen op.
•

Antallet af studerende, der fik tilbudt en studieplads i august 2017 var 65.165.

•

91.539 søgte om at komme ind på en uddannelse.

•

74 % af ansøgerne er >21 og op til 24 år.

•

Siden 2006 er antallet af studerende, der færdiggør en uddannelse, steget med 54 %.

Antallet af studerende, der tager på udveksling, er gået fra 6.000 til 11.600 fra 2010 til 2015
Der er flere studerende end nogensinde før. Der er sikkert også flere på din årgang og studieretning end nogensinde før. Antallet overgår året før, som sikkert var et rekordår. Der er en langt større konkurrence efter de
tilgængelige job, idet antallet af job ikke er steget i samme omfang som antallet af færdiguddannede.
Men kig på tallet 65.165. Det er antallet af nye studerende. Læg dertil alle de, der er i gang med at studere.
De er selvfølgelig ikke allesammen direkte konkurrenter, da der bliver studeret i alle retninger. Men tendenser
viser også, at over halvdelen kommer ud og arbejder med noget, de ikke er uddannet inden for. En af mine
veninder studerede historie, men fik job som analytiker hos Maersk. Go figure.
Så hvad der ikke lyder som en konkurrent på papiret, kan meget vel være det i virkeligheden.
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Men hvor mange af alle disse potentielle konkurrenter tror du, der færdiggør deres uddannelse og samtidig har
skrevet adskillige artikler, gjort sig til ekspert inden for et bestemt område, deltaget i case competitions, være i
udlandet og fået bevis på, at de har lært et nyt sprog, opnået erfaring både som frivillig og i et relevant arbejde
og fået diplomer fra et eller flere akademiske områder fra onlineuniversiteter?
Alt dette - og meget mere - kan du sagtens gøre. Du har trods alt, selvfølgelig afhængigt af hvornår du starter,
hele din studietid til at få boostet dit CV, hvis du ikke blot fokuserer på dine karakterer, sådan som størstedelen
af de målrettede studerende gør.
Hvis du har læst Studiebooster smagsprøven, har du erfaret, at der er endnu flere ting, du kan gøre for at skille
dig ud. Og dette er blot nogle af de ting, du som en Studiebooster vil lære at drage fordel af, mens du studerer.
Husk på:
Der har aldrig været så mange
studerende, der begynder og
færdiggør, en uddannelse, som
der er nu.

Det har aldrig været vigtigere
at gøre mere under studiet ud
over at gå efter de højeste karakterer, end det er nu.

Det har aldrig været nemmere
at blive en bedre kandidat end
dine medstuderende til dit
drømmejob, end det er nu.

Prøv at stille dig selv spørgsmålet: Hvad har du gjort, der har en værdi for den fremtidige arbejdsgiver, du gerne
vil have, som ingen andre på din uddannelse har gjort?
Hvis du ikke kan komme på noget, hører du til størstedelen, hvilket betyder, at det er utrolig let at komme foran
de fleste.
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Hvis du er interesseret i at lære mere om, hvordan du hurtigt kan lære nye ting, bør du se denne TED Talk. Jeg
håber, den motiverer dig til at se på det at lære noget nyt som noget langt mere overkommeligt. Du kan sagtens
lære noget vigtigt og brugbart, mens du studerer, og få viden og et forspring til det job, du gerne vil have.
Inden du ser videoen, overveje hvad du længe har tænkt over og drømt om at lære. Skriv det ned, se videoen og
prøv derefter at søge efter en introduktionsvideo til netop det på YouTube. Derefter så prøv at se denne 20
minutters film - The First 20 Hours.
Hvad vil du gerne lære, som du ved, vil være en fordel, at have stående på dit CV?
Skriv det ned nu. Find et YouTube klip, hvor du får en introduktion til hvordan man gør. Det er fint, hvis den
kun varer 20-30 minutter Find din kalender, og se hvornår du næste gang har et akademisk pusterum på 4-5
dage. Invester 20 timer i de dage, og du vil på sjette være bedre til det du øvede, end du sikkert nogensinde
troede du kunne blive. Og hvis det ikke er en del af pensum, er du sikkert afstikker fra flokken, der har valgt at
lære noget på egen hånd.
Det kræver ikke så meget som man skulle tro.
Hvis du synes 20 timer er meget, så skru tiden op. Jeg ser alle YouTube klip, som ikke er musik på mindst 1,5
hastighed. Du ændrer det under indstillinger. Det tager 10 sekunder at vænne sig til, og her vil du allerede have
skåret 6 timer af 20 timers indlæring.
Når det ikke er YouTube, og kan ændre hastigheden ved at downloade Video Speed Controller. En Chromeudvidelse, der som navnet antyder, gør det muligt at styre hastigheden, på de filmklip du ser. Virkelig en app der
sparer dig en masse tid.
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Det skal være en dannelsesrejse at tage en uddannelse. De fleste rejser indbefatter,
at man rykker sig, både mentalt og fysisk. Hvis man blot flytter sig fra klasselokale
til auditorium, og derefter til skrivebord eller læsesal, kommer den nye viden aldrig
ud fra sit bur.

Viden, der ikke bliver brugt, går fortabt. Uanset om du får 2 eller 12.
Studietiden er lige så meget om at bruge det, man har lært, som at få lært noget.
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Online freelancing

I dette kapitel får du en introduktion til online freelancing. Du vil se, hvordan online freelancere kan
hjælpe dig under dit studie, gøre dig mere effektiv og
nå bedre resultater. Når du bruger online freelancere,
lærer du at uddelegere arbejde og forbedre dine lederegenskaber. Og prisen for det arbejde, du sætter folk
til, er ikke vanvittig høj. Du kan faktisk ende med at
få flere penge ud af det, hvis du bruger det korrekt.

freelancere deres kompetencer til folk, der efterspørger dem.
Der er ikke tale om at lave din opgave, men at løfte
din opgave inden for områder, hvor du ikke er specialist, eksempelvis inden for design, og få et par ekstra
øjne på dele af din en opgave, som de fleste virksomheder værdsætter ude i den virkelige verden. Jeg vil
på ingen måde opfordre til snyd. Det er ikke noget,
der er i Studieboosters ånd.

Kort om online freelancere. På hjemmesider som
Upwork og Fiverr samt mange flere tilbyder online

Her får du nogle råd, til hvordan du kan hyre folk til at arbejde for dig, mens du arbejder på din opgave.
Research - Hvis du har en opgave, som du skal skrive alene eller i en gruppe, skal du i de fleste tilfælde have
lavet noget research. Du skal bruge data, kildehenvisninger og artikler samt finde
ud af, hvilke personer der er eksperter inden for området m.m.
Dette var langt fra første gang jeg brugte on line freelancere. På grund af tidsforskellen har mine tidligere projekter blevet udført, mens jeg var på arbejde til en
timeløn der er højere, end hvad jeg betalte freelanceren, og arbejdet blev udført
hurtigere, end jeg ville have kunne klaret det selv.
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Du kan gøre det selv. Eller du kan betale en professionel researcher for at gøre det til 50-100 kr. i timen, højst
sandsynligt bedre end dig. Og endnu bedre, de kan gøre det, mens du er på arbejde og får en højere løn, end du
betaler dem.
Hvordan jeg brugte det? Jeg skulle bruge eksempler på de absolut bedste brug af gamification i den offentlige
sektor fra hele verden samt kilder til artikler, bøger, videoer, præsentationer m.m. Jeg betalte min freelancer fra
Upwork for at gøre det og her er, hvad jeg fik for 92 kr., mens jeg var på arbejde.
Design: Vil du gerne have en lækker forside, graf eller anden tegning i din opgave, men selv fører en blyant på
et papir som en farveblind T-Rex, kan du hyre nogen til at gøre det for dig.
Jeg brugte Fiverr til min forside & logo til min bog. Klik her for at se tidlige eksempler på forside og logo m.m.
De kostede hver især 5,5 dollars (0,50 dollar i betalingsgebyr – nu er det 1 dollar), og jeg havde det i løbet af
en dag. Havde jeg betalt mere, ville jeg have fået en højere kvalitet, men jeg var egentlig glad nok for, hvad jeg
fik.
Renskrivning, korrekturlæsning: Der er ikke mange virksomheder, der vil synes, at det er en god idé, at du
ikke lader andre læse det, du har skrevet, igennem og lader dem finde de fejl, du selv har set dig blind på, med
mindre du er uddannet korrekturlæser. Få en til at hjælpe dig med det. Du får et sæt friske, professionelle øjne
på din opgave. At du overvejer, at gøre det, udviser en vilje til at levere det bedst mulige produkt.
Bonustrick: Gør det til en rutine at lære af dine fejl. Få vedkommende til at sætte kommentarer ved dine fejl og
skrive, hvad der er rigtigt, og hvorfor det, du har gjort, er forkert. Skriver du opgaver på andre sprog, hvor det
er essentielt, at du skriver korrekt, kan du lære, om du laver de samme fejl, og lære at fange dem selv. Studerende
har desværre ikke et alt for godt ry, når det gælder at skrive korrekt, hvorfor det vil være fjollet, ikke at være
ærlig omkring egne manglende retskrivningskundskaber og i stedet hyre en til det.
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Dette er blot et lille udpluk af, hvordan du kan bruge online freelancere til at gøre din studietid mere effektiv
og samtidig reducere risikoen for at få stress, fordi der er så meget, du skal nå.
Selve oplevelsen omkring at bruge online freelancere er givende og lærerig. Du skal lære at kommunikere, hvad
du vil have, sætte rammer og retninger for din freelancer og sikre, at vedkommende har forstået dette. Det er
også vigtigt at kunne forventningsafstemme.
Du vil med sikkerhed lave nogle fejltagelser og modtage noget, der ikke stemte overens med det, du havde
tænkt dig. Men når du bliver bedre, og opgaverne bliver større, kan du spare dig selv for mange timer for få
penge og aflevere en bedre opgave.
Hvis du kunne, hvilke opgaver i forbindelse med at lave lektier (inden for alt hvad du har), ville du få mest ud
af at delegere helt eller delvist ud til andre? Hvorfor? Når du har skrevet svaret ned eller blot tænkt over det, så
prøv at gå ind på Upwork eller Fiverr og se, om der er nogen, der kan hjælpe dig.
I min bog “Studiebooster - Hvis du vil direkte fra uddannelse til job” vil du bl.a. lære, hvordan du selv kan blive
online freelancer, hvad du får ud af det, og hvor du finder de absolut bedste guides, der øger chancen for, at du
får succes. Du kan skrive dig op til bogen her, ved at skrive til christian@studiebooster.dk

© Christian Jespersen – Flokken

Uddrag fra The Tower
“Ultimately, I want to spend what’s left of my life building a tower. I want to work toward a challenging goal
over time. I don’t need to win by competing against anyone else, but I also don’t want to lose.
I’ll lose by giving less than my best, making poor choices, or wasting away a day I’ll never see again. I want to
go to sleep every night thinking about how I will respond to the opportunities I’ve been given, and I want to
begin planning my response immediately upon awakening.”
- Chris Guillebeau, forfatter til the Tower, 100$ Startup, og Born for This
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Hvis jeg kunne tage min uddannelse igen
Her er de essentielle hverdagsting, jeg gerne ville
have gjort anderledes i min studietid, hvis jeg kunne
gøre den om. Hovedårsagen er, at man som studerende har vanvittigt mange muligheder – især her i
Danmark. Men det kan være svært at forholde sig til
dem alle.
Alt for mange af de aktiviteter (og overspringshandlinger), jeg lavede, foretog jeg, fordi jeg spurgte mig
selv: Hvad vil jeg gerne nu? Fremfor: Hvad vil jeg se
tilbage på, at jeg har gjort?

- Trænet mere
Studietiden er meget stillesiddende. Det er tæt på at
være sundhedsskadeligt. (Elevationsborde kunne
være et frisk pust at indføre i undervisningslokalerne).

Jeg har efterfølgende lært, at kettlebelløvelser i 5-10
minutter hver morgen gør en verden til forskel.

- Dyrket holdsport
Holdsport udsender en større signalværdi, end jeg
tænkte over. Der er holdånd, kampgejst, sammenhold, bevis på konkurrenceånd og forbedret kondition i én pakke. Alt sammen noget, de fleste arbejdsgivere kan forholde sig til, da sport er noget, mange
af dem selv har dyrket.. Holdsport giver både energi,
forpligtelser over for andre, gode rutiner og muligheder for under jobsamtaler at referere til resultater. Jeg
valgte at tage til holdtræning i fitnesscentre uden at
få de samme resultater.

- Skilt mig af med TVet
Jeg fulgte ikke med i mere end en håndfuld serier
gennem hele studiet. Nu følger jeg ikke med i nogen
overhovedet. Det skyldes ikke, at jeg synes, TV-serierne er dårlige. Tværtimod. Det er, fordi de er vanvittigt velproducerede, velfortalte, men også vane-

På min 10 minutter korte cykeltur hver morgen
kørte jeg direkte forbi det fitnesscenter, jeg var tilmeldt. Men jeg var ganske enkelt for dårlig til at udnytte det til noget morgentræning. Der var ingen
tvivl om, at jeg de dage, hvor jeg trænede om morgenen, var langt mere frisk og klar i hovedet, og jeg
fik langt mere ud af undervisningen.
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dannende, at jeg ikke ser dem. Med streamingtjenester hedder det ikke længere blot “Skal vi se et afsnit
mere”, men “Hvad for en serie skal jeg nu se”?
Jeg var ikke irriteret over, at jeg har set og nydt at se
50 afsnit af Dexter eller 200 afsnit med West Wing.
Jeg var helt sikkert underholdt. Men jeg ærgrer mig
over, at det er 250 timer, jeg ikke brugte på at tage
gratis onlinekurser i at kode, prøve at lære kinesisk
eller brugte til at være fysisk aktiv.

- Taget en typeindikatortest samt jobtest
Med jobtest mener jeg enten at stille de spørgsmål,
Business Model You stiller. En anden mulighed er
Modul 2 af Annaway-forløbet. Her vil du også blive
henvist til Jobindex’ typeindikatortest. Jeg fik et resultat fra den test, der var nogenlunde identisk med
16personalities, om end jeg i Jobindex’ test var mere
ambivert og ikke nær så ekstrovert.
Annaway Modul 2 hjælper dig til at stille de spørgsmål, der hjælper dig med at målrette din jobsøgning
og dermed, hvad din portfolio bør indeholde.

jeg tage så hurtigt som muligt og måske prøve at tage
den igen, når jeg var begyndt på kandidaten eller
havde afsluttet min uddannelse.

- Have gjort mig overvejelser hvad jeg ville efter
studiet
Først ville jeg have taget de to førnævnte test. Derefter skulle jeg have læst bogen “Business Model
You”, et fantastisk værktøj til at komme ind på, hvad
man gerne vil arbejde med. Bogen eksisterede ikke,
da jeg studerede, men selv uden den burde jeg have
gjort mig nogle overvejelser. Og de var ikke så svære
at finde frem til:
- Hvad brændte jeg for?
- Hvad var jeg god til?
- Hvad lavede jeg gratis i min fritid, som jeg ønskede
at blive betalt for?
- Hvilke nyhedsbreve abonnerede jeg på?
At færdiggøre sit studie uden at vide, hvor man gerne
vil arbejde, er ikke fremsynet eller smart.

Jeg ville have taget jobtesten én gang hvert år for at
se, om jeg udviklede og rykkede mig i takt med, at
jeg lærte mere på studiet. Typeindikatortesten ville
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- Opbygge en (MVP) portfolio
MVP står for Minimum Viable Portfolio, der har til
formål, at vise det bedste af de ting du har udrettet,
indenfor det område du har specialiseret dig.
Portfolio kan blive vist på en hjemmeside med materiale, som er udvalgt og udarbejdet af den studerende, og som dokumenterer den studerendes udvikling. LinkedIn eksisterer allerede og er et godt værktøj til at skabe en portfolio, hvor du aktivt synliggør
din passion og dine egenskaber.
Grafikere, musikere, film- og computerspilskabere
og lignende har en klar fordel, fordi det er lettere at
dele, hvad de har skabt, og udtrykke, hvad deres stil
er. Noget, de ofte gør på deres egen hjemmeside,
fremfor på LinkedIn.
Jeg ville gerne arbejde i spilbranchen og fik også lavet tre opgaver, hvor jeg flettede markedsføring og
spilbranchen sammen. Du finder opgaverne her:
http://studiebooster.dk/bonus-materialer/

Gør dig selv en tjeneste og invester de par hundrede
kroner i dit navns domæne samt 45 kr om året for at
eje det. Du ved ikke, hvad du eventuelt kan bruge det
til. Men det kan måske inspirere dig til at bruge den
til en hjemmeside til at markedsføre dig over for en
fremtidig arbejdsplads. Du kan købe det billigt på
godaddy.com

- Taget onlinekurser og betalt for diplomerne
Hvis du vælger at tage et onlinekursus, får du i
mange tilfælde tilbudt muligheden for at vise det på
din LinkedIn-profil. Det kræver dog ofte, at du skal
betale for det. Bevis på gennemførte kurser koster
som regel mellem 50 og 100 dollar, hvilket er mange
penge, men ikke mere end en almindelig bytur.
Ved at have overvejet, hvad jeg ville efter studiet,
skulle kurserne selvfølgelig stemme overens med
min portfolio, som en fremtidig arbejdsplads ønskede, dens kandidater skulle kunne.

- Købt mit navns domæne
- Være mere bekendtskabsopsøgende (netværke)
Jeg har fået det gjort efterfølgende - christianjesperDet gælder rettet mod mennesker, jeg gerne ville
sen.net. Kombineret med, at jeg gerne ville have lært
have i min professionelle omkreds efter studiet. Efter
at kode og lave hjemmesider, ville min side i dag
det første år på studiet, hvor nye mennesker ikke er
havde været et fantastisk sted at vise min portfolio.
nye mennesker længere, ville jeg ønske, at jeg havde
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deltaget i flere arrangementer med personer, der
delte interesser med mig. Personer, der kunne få mig
i kontakt med folk, som kunne hjælpe mig med at få
foden indenfor de rette steder.
Det er naturligvis ikke nok blot at udveksle kontaktoplysninger. Det er ikke vigtigt, hvem man har i sit
netværk, men hvem der synes, det er godt, at man er
i deres netværk. Et visitkort er for mange blot en stor,
flad tandstik. En udstrakt hånd, efterfulgt af en tjeneste, er noget, der huskes.
Der er ikke blot tale om networking, men at skabe
kontakter, relationer og venskaber.
Mennesker ansætter folk, de møder, hvor der er en
god kemi, og samtidig behov for de kompetencer,
personen kan præsentere. Der er sjældent en god
kemi i en bunke ansøgninger, hvor mange har de
samme kompetencer. Derfor er det ikke vejen til at
få arbejde som færdiguddannet.

værdien af karakterer ikke er så vigtig som tidligere.
En arbejdsgiver kan ikke se på ens karakterer, hvor
man stod i forhold til andre. Men de kan se, at man
ikke har gjort sig umage. Dermed skulle jeg have fokuseret mere på, hvad jeg kunne gøre for at forbedre
mine karakterer, frem for at være bekymret over, at
de ikke var lige så høje som andres.

- Læse flere emnemålrettede bøger og artikler
I forlængelse af, at jeg skulle have set mindre TV,
skulle jeg i stedet have læst mere og have opbygget
en portfolio med bøger, jeg har læst. Det har jeg efterfølgende gjort på min Goodreads konto.
Da jeg gerne ville arbejde inden for spilbranchen,
skulle jeg have læst de første 8-10 bøger om spilbranchen på den ene eller anden måde og skrevet, hvad
jeg med min akademiske baggrund fik ud af dem.

- Drukket mindre alkohol
Vi drikker for meget i Danmark, og det er desværre
noget, vi gør med stolthed. Jeg var bestemt også en
af dem, der gik ud ofte og indtog for meget. Utallige
lørdage og søndage, der har været spildte pga. tøm-

- Ikke bekymre mig om, at jeg ikke var den bedste
i klassen
Der er mange forskellige faktorer, der spiller ind, når
man skal måle, hvorvidt man er en god studerende,
end blot at se på sine karakterer. Især i en tid, hvor
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mermænd. Jeg er glad for, at jeg deltog I mange sociale arrangementer, men jeg er ked af, at druk fyldte
en stor del af det.
- Oparbejdet en morgenrutine
Succesfulde mennesker ved hvordan deres dag starter, så de får den bedst mulige start. I dag drikker jeg
et stort glas vand (eller 0,6 liter med protein pulver),
laver kettebellswings og/eller military-press + squats
med to 10 kg. vægte, reder mig og skriver dagbog.
Dermed har jeg inden dagen er startet gjort noget imponerende to gange (bad og træning), samt skabt orden i hoved og hus (dagbog og redt seng). Det gør
dagens efterfølgende udfordringer langt mere overkommelige, og mindre stressfyldte.

- Være langt mere kritisk med, hvem jeg brugte
tid sammen med
Jeg brugte tid sammen med venner, hvor vi sad og så
film, som jeg ikke brændte for at se, og drak lidt for
mange øl. Hyggeligt, ja, såmænd, men heller ikke
mere.

efterfølgende lært værdien og glæden af “Joy of missing out” (JOMO), da det direkte har resulteret i en
større produktivitet inden for ting, jeg virkelig brænder for.

- Lagt 10 % af alt, hvad jeg tjente, til side på en
konto
De ti procent er, inden faste udgifter er trukket fra.
Pengene skulle indsættes på en konto, jeg ikke kunne
hæve fra, eller via min mobil se, hvor mange penge
der var. Dette kan automatiseres via en fast overførsel, så jeg er sikker på, det bliver gjort, men endnu
vigtigere, det ville sikre, at jeg ikke glemte det.
Selv da jeg tog studielån, skulle jeg have gjort det, da
det ville være en god opsparing, der i sidste ende
kunne skære en del af SU-lånet væk.

- Skrevet dagbog
At føre en god dagbog, er en kunst. Det er en af de
mest givende aktiviteter, du kan udføre for at nå
mere. Jeg begyndte på det ca. et halvt år inde i skriDet får mig til at tænke på Derek Sivers, manden bag
veprocessen omkring tilblivelsen af Studiebooster.
CD Baby og hans “Hell Yeah”–tankegang. Hvis han
Resultatet var, at jeg nåede langt mere i løbet af daikke tænker “Hell Yeah”, når han bliver spurgt, om
gen, fordi der kom struktur og forventet afkast ud af
han vil deltage i noget, takker han pænt nej. Jeg har
min indsats. Ud over de mere personlige skriblerier
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skrev jeg de ting ned, jeg gerne ville have ordnet den
dag. Her var der som regel én ting, der overtrumfede
de andre, samt hyppige gengangere som ”få trænet”.
Det starter jeg dagen med, og jeg afslutter dagen med
at skrive, hvad jeg har udrettet. Her gælder det om at
inkludere de små sejre. En løbetur, en god samtale
med en ven eller et familiemedlem, som du ikke
havde regnet med, eller havde regnet med, er en succeshistorie, du bør skrive ned.

- Sæt mig mål for, hvad jeg ville nå hvert semester
I Studiebooster gennemgår jeg en lang række CVfremmende aktiviteter, der hver især kunne bidrage
til, at hvert semester (eller år) blev afsluttet med et
tilbageblik på noget, jeg havde udrettet. For mange
er et højt gennemsnit et mål, hvilket sådan set også
er fint. Men det er også meget abstrakt og ikke særlig
originalt. Jeg ville ønske, at jeg havde afsluttet hvert
semester med mindst én af de aktiviteter, som bliver
gennemgået i Studiebooster.

En god dagbog at starte med, er 5 Minute Journal.

- Begyndt at lære at meditere fra studiestart
Gerne inden, hvis jeg kunne vælge. Alt for mange
mennesker i alle aldre har en begrænset respekt samt
forståelse for den effekt, meditation kan have. Jeg er
stadig i den lave ende af bassinet i forhold til at lære
at forstå og bruge meditation. Men da studietiden er
en tid, hvor man lærer en masse nyt og skal fokusere,
men også være bedre til at sammensætte sin viden,
burde meditation være noget, som jeg allerede inden
studiet, havde haft kendskab til samt erfaring med at
udføre. Det er lige så vigtigt som at træne sin krop.

- Startet specialeforberedelser tidligere
Nærmere betegnet lige så snart jeg var begyndt på
kandidatuddannelsen. Det er normen, at man først så
sent som muligt gør sig overvejelser om, hvad man
skal skrive. Jeg ville ønske, at jeg havde set det som
værende en del af skemaet de første tre semestre. Her
ville jeg kunne have brainstormet, fundet emneindsamlet data, empiri, fundet vejleder, skrevet en
bunke noter og tidligere kladder og gjort mig en
masse tanker om specialets form og indhold.
Det aller vigtigste jeg burde have gjort under
studiet var …
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- Gøre det at finde et relevant studiejob til det vigtigste, jeg kunne gøre for mig selv i løbet af min
studietid
Min SU blev under hele mit studie suppleret godt op
med job i servicebranchen. Disse job var godt betalt
og tilbød en frihed til at arbejde så meget, jeg ville,
næsten når jeg ville. Helt perfekt som studiejob. Troede jeg. En uddannelse alene er sjældent nok til, at
du kan få et arbejde efter studiet. Du har sikkert hørt
det 1.000 gange før. men det kan ikke understreges
nok.

Med den viden, jeg havde fra typeindikatortest og
jobtesten, skulle jeg aktivt have søgt et job, jeg gerne
ville have stående på mit CV. Det ville sikkert rent
økonomisk have givet mindre, have haft dårligere arbejdstider og på nogle fronter have været en del kedeligere. Men en uddannelse er en langtidsinvestering, hvor gevinsten af det, man laver, først kommer
langt senere. Det er det hele værd, hvis det øger chancen for at gå direkte fra uddannelse til job.
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(Fra Wikipedia) Emergens er processen, hvorved
større entiteter, mønstre og regulariteter opstår gennem vekselvirkning mellem mindre eller simplere entiteter, selvom disse ikke selv udviser eller besidder
sådanne egenskaber.
Sagt på en måde, der er til at forstå: Det sker, at ledelse kan blive udvist af levende væsner og organismer, deriblandt mennesker, uden at de, der går forrest, ved, hvorfor de går forrest, eller hvad de skal
gøre i den position.

Det er helt OK at være frustreret over at se medstuderende, der på papiret er foran, enten i form af bedre
karakterer eller har et godt studiejob. Men det er
bedre at finde ud af, hvilken vej, der er den rigtige
for dig, fremfor at følge dem, der ser ud til at kende
vejen.

Hold kæft, jeg er glad for, at
jeg ikke flyver forrest. Jeg
aner ikke, hvor vi skal hen,
eller hvordan man kommer
dertil

Et eksempel, du sikkert kender, er trækfugle, der flyver i formation. Fuglen, der flyver forrest er ikke en
udvalgt leder. Den ved ikke mere end de fugle, der
flyver bag den. Og når den førende fugl falder bagud,
ryger en anden fugl forrest - uden at vide hvorfor.

AAAARRGGGH!!! Hvorfor
fanden flyver jeg forrest?
Jeg aner ikke hvor vi skal
hen, eller hvordan vi kommer dertil.

Det er ikke svært at overhale, og komme foran flokken

Hvis du er begyndt at anvende de forskellige værktøjer, bevæger
du dig allerede hurtigere end dine nærmeste studerende, som
kæmper om de samme jobs. Men hvorfor stoppe her?
Idéen med at være en Studiebooster er ikke at være 10 % bedre,
eller dobbelt så god som standarden, men 10 gange så god. Det
kan sagtens lade sig gøre af flere årsager. Du skal først og fremmest ikke høre på, hvad folk siger, men se hvad de gør.
Få vil sige, at de er følgere og ikke går efter guldet. Men sandheden er noget andet. De fleste vælger at følge strømmen, selvom
der gode muligheder for at komme langt foran, relativt nemt.
Billedet til højre er et scenarie, jeg ser dagligt. Det kendetegner en
typisk følge-mentalitet, selv om det er let og meget muligt, at
komme længere og hurtigere frem.
Det var kun den tredje og fjerde bagerste, der skulle til højre. Alle
andre kørte ligeud, i det tempo personen foran havde sat.
Konkurrencen for at komme foran, skal ikke formodes til at være
sværere, bare fordi der er mange konkurrenter.

Det har aldrig været vigtigere at
få mere ud af sin uddannelse,
end det er nu.

Det har aldrig været flere muligheder for at få mere ud af sin uddannelse, end der er nu.

Det har aldrig været nemmere at
gøre sig til den kandidat, der får
det job, man brænder for.

Vil du være en af flokken, eller en af dem, der yder den ekstra
indsats, som kræves for at gå direkte fra uddannelse til job?

Ja, for helvede!
Næææhh…
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Tekst og fotos: Christian Jespersen
Korrekturlæsning: Per Draker
Tegning på s. 9 - Elf Shot Lame Witch
Billede på s. 21 er taget fra: Why do birds flock together
Jeg har altid en bunke bøger læggende, der konstant inspirer mig, til at vælge bogen fremfor TV’et. Det vil være
unfair ikke at skrive navnene, på de forfattere og personligheder, der inspirerede mig til at skrive dette essay.
Du kan med stor fordel læse bøger, fra alle disse forfattere, uanset hvad du studerer.
Tim Ferriss
Chris Guillebeau
Amanda Palmer
Austin Kleon
Seth Godin

Derek Sivers
Steve Pavlina
Simon Sinek
Barbara Oakley
Ken Robbins

Tak fordi du læste med. Tag hvad du kan bruge, og giv det videre, hvis du føler det kan hjælpe andre. Det
vigtigste er, at du husker, at du er tilmeldt en studieretning, der giver dig den samme viden, som alle de andre.
Du har de bedste muligheder for at skabe den rette profil, til det job du gerne vil have, hvis du vil.
Husk blot, at hvis du vælger pensum som guide til dit drømmejob, følger du en rute, der er valgt af en ansvarlig
og tilrettelægger af studie, samt pensum, som ikke ved hvem du er, eller hvad du vil.
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