
©  Copyright Martabolette Stecher Inst.  |  www.stecherinsti.com

SAND BOX
Modul 1: Hvem er du?



Når man indser, at man i 
sandhed er ærefrygtindgydende 
og vidunderlig skabt, kan man 
holde op med at bekymre sig så 
meget om sine lår og sine skæve 
tæer og begynde at forbløffe folk 
ved sin tilstedeværelse.
Victoria Moran
Forfatter til bogen Lyset indefra
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Introduktion til 
Sand Box
I en årrække har du været optaget af dit studie. Måske har dit 
fokus været på at skulle bestå eksamener, aflevere opgaver, læse 
pensum, arbejde i studiegrupper, varetage studiejobs og ligeledes 
huske at deltage i fester og sociale aktiviteter. Der er mange ting, 
du skal tage hånd om, mens du studerer. Som studerende kan du 
have perioder, hvor du er i tvivl om, hvorfor du har valgt dit studie, 
ligesom du kan være usikker på, hvordan du kan bruge studiet – og 
hvilken vej du skal gå karrieremæssigt, når du dimitterer.

På Sand Box får du mulighed for at arbejde med at 
finde dig selv og din retning professionelt således, 
at du bliver klar på, hvem du er, hvad du kan og vil 
– og hvordan du bruger dette til noget, som orga-
nisationer og virksomheder på arbejdsmarkedet 
anerkender og kan se værdien af. Du lærer, hvor-
dan du omsætter tanker til handling og bringer dig 
selv i spil til noget, som du selv er drevet af. Når du 
ved, hvorfor du studerer det, du gør, og har en idé 
om, hvordan du kan bruge dit studie, vil det have 
en afsmittende effekt på dit engagement i studi-
et og din oplevelse af det. Du bliver mere afklaret 
og målrettet, hvilket styrker din handlekraft og dit 
mod til at realisere dit potentiale og rent faktisk 
også turde gå efter det, du drømmer om og bræn-
der for, når du afslutter dit studie.
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Muligheder både private og professionelle ud-
springer af, at nogen får øje på dem. Det betyder, 
at muligheder er afhængige af dem, der ser dem. 
Det er ikke kun din faglighed, der er vigtig, når du 
begynder at orientere dig om, hvad du vil med 
din uddannelse. Dine personlige kompetencer er 
dem, der afgør, hvordan du bringer dine faglige 
kompetencer i spil. På din årgang vil I måske nok 
studere det samme og have samme pensum, men 
det er jeres personlighed, jeres erfaringer, miljø 
og omgivelser, der afgør, hvordan I bruger den vi-
den, som I tilegner jer og skaber. Derfor er det helt 
centralt for dig, når du skal finde ud af, hvad du 
gerne vil bruge din uddannelse til, at du opnår en 
viden og bevidsthed om, hvem du er, fordi denne 
viden er med til at udvikle dit mulighedsrum og 
kvalificerer din faglighed. Når du skal orientere dig 
mod, hvad du kan og vil med dit studie, er du så-
ledes ikke begrænset af dit studie, men skal i hø-
jere grad have fokus på, hvem du er, hvad du ved, 
kan og vil – og hvem du kender, som kan bidrage 
med at finde ud af, hvilken retning du ønsker at gå 
karrieremæssigt. Og så er det sådan med mulig-
heder, at du først finder ud af, om noget er en mu-
lighed for dig, når du begynder at handle på den.

Muligheder 
med dig 
og dit studie
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Teori om muligheder
Forskningen inden for mulighedsteori peger på, at 
muligheder er afhængig af den, der får øje på mu-
ligheden, hvor nogen begynder at forholde sig til 
dem og handle på dem (Shane & Venkataraman, 
2000). De kalder det et individ-mulighedsnexus, 
fordi individet er kilden til muligheden. Uden indi-
vid ingen muligheder. Et nexus betyder afhængig-
hed. Derfor er viden om, hvem du er, hvad du ved, 
kan og vil og hvem du kender helt nødvendigt for, 
at muligheder kan opstå og manifestere sig til no-
get, der er en realiseret mulighed. Det vil sige, at 

hvis du skal kunne handle på en mulighed, fx når 
du afslutter din uddannelse, vil din viden om dig 
selv og dine præferencer og kompetencer være af-
gørende for, hvad du kan få til at ske. Deres pointe 
er, at det først er, når du begynder at forholde dig 
til noget uden for dig selv og handle på det, at du 
finder ud af, om det er en mulighed for dig – og 
hvordan du kan bruge denne mulighed i forhold 
til det, du gerne vil. Det betyder, at verden ikke 
er forudsigelig, men at du har evnen til at påvirke 
denne i den retning, som du ønsker at gå.

© Copyright Martabolette Stecher Inst.
(Kilde: Shane & Venkataraman, 2000)

HVORDAN SKABER DU MULIGHEDER?

MULIGHEDSTEORI

PROCES

MULIGHED
(opportunity)

INDIVID = DIG

Muligheder opstår, 
når du møder 
muligheden

Mulighedsskabelse 
sker, når du handler 

på muligheden

Værdiskabelse

 Individ-mulighedsnexus
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Modul 1
Hvem er du?
Forudsætningen for at få ting 
til at ske i dit liv er, at du er 
bevidst om, hvem du er, hvad 
du ved, kan og vil samt hvem 
du kender – og med dette af-
sæt finder frem til, hvordan du 
bringer dig selv i spil. Som stu-
derende på en videregående 
uddannelse har du brug for 
at vide, hvordan du ønsker at 
bruge dit studie og alt det an-
det,du også er, kan og ved, i et 
fremtidigt arbejdsliv. 

På første modul arbejder du med at finde ind til 
forudsætningen for, hvordan du går ud i verden 
og får ting til at ske – altså det, der styrer dine 
handlinger og din adfærd. Det er afgørende at 
opnå en bevidsthed om, hvad der styrer din ad-
færd – og dermed hvad der er dine grundlæggen-
de værdier i livet. Ikke kun i arbejdslivet men også 
i dit personlige liv. For det, der er vigtigt for os, er 
også der, hvor vi har vores energi. Og det, vi har 
energi på, afspejler der, hvor vores handlekraft og 
evne til at gå ud i verden er størst. Det er her, du 
finder ud af, hvad der er dine præferencer for at 
handle og gøre noget – og hvordan du bedst går 
ud i verden og bringer dig selv i spil.
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Værdier og præferencer
Jo mere du arbejder ud fra dine egne værdier og 
tager afsæt i dine præferencer, jo større er mu-
ligheden for at finde vejen til dit arbejdsliv. Du 
lykkes med ting, som du har energi på – og du 
mestrer det, der udspringer af dine naturlige 
værdier. Når vi lever i overensstemmelse med 
vores egne værdier, er livet ofte let for os. Vi kan 
mærke det ved, at vi får energi. Vi skal ikke an-
strenge os og forsøge at være nogen anden, men 
kan slappe mere af og give os hen i en accept 
med, hvordan vi bedst kan være os selv. Det er 
der, hvor tingene er lette for os – og hvor vi åbner 
os op for, at der kommer flow, energi og handle-
kraft ind i vores liv. Ikke fordi vi ikke skal arbejde 
for, at der sker noget, men fordi vi har en højere 
tilskyndelse til at gøre det, når det sker i overens-
stemmelse med, hvem vi selv er.

Da jeg selv var færdiguddannet
Da jeg selv var færdiguddannet, var der alt mu-
ligt, jeg brændte for at arbejde med. Mine am-
bitioner var store, og jeg havde alle mulige idéer 
til, hvordan jeg kunne være med til at forandre 
verden. Men dengang var der ikke nogen, der 
kunne fortælle mig, at det var vigtigt at arbejde 
med at finde mine egne personlige værdier og 
præferencer i mit arbejdsliv, som kilden til hvad 
jeg gik efter. Derfor tog det mig mange år at finde 
ud af, hvad jeg skulle gå efter – og hvordan jeg 
kunne gøre det. 
I dag ved jeg fx, at jeg ikke egner mig til at være 
ansat, fordi jeg mister min handlekraft – og at det 
er helt afgørende for mig, hvis jeg gerne vil lykkes 
med ting, at jeg har friheden til at forme det ud 
fra mine egne idéer og forestillinger. En af mine 
helt grundlæggende værdier i mit liv, for at kunne 
lykkes med noget, er nemlig frihed.



På modul 1 arbejder du med følgende tre øvelser:

1. Feedback på din personprofil fra Estimate:  
Hvad er dine præferencer for at handle?

2. Succeshistorier:  
Hvad er dine grundlæggende værdier?

3. Essentielt spørgsmål:  
Hvad længes du efter i dit liv?



Sådan arbejder du 
med modul 1
Du skal afsætte 1-2 timer til øvelserne.

Det kan være en god idé, når du modtager modulets mate-
riale med øvelser og tekst, at du hurtigt læser det igennem 
og lader det arbejde i din underbevidsthed.

Step 1: Overvej om du ønsker personlig feedback på 
personprofilen fra mig. Skriv dette i facebook-gruppen, og 
jeg uploader en personlig video til dig.

Step 2: Brug lidt tid på at overveje succeshistorier i dit liv og 
skriv dem ned på papir eller på din pc inden, at du uploader 
dine svar i gruppen. Skriv dine succeshistorier og værdier 
ind i gruppen eller vedhæft filen med disse i gruppen.

Step 3: Skriv dit umiddelbare svar på det essentielle 
spørgsmål og upload det i gruppen sammen med dine 
øvrige svar.

Det er vigtigt, at du sender det, du har inden for deadline, 
også selvom du ikke synes, at du er helt færdig med at 
besvare øvelserne.
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Øvelse 1: 
Feedback på din 
personprofil
Du har udfyldt profilen og mod-
taget rapporten fra Estimate, 
der præsenterer dine præfe-
rencer for at handle og gå ud i 
verden. Du har også set vide-
oen, som er uploadet i face-
book-gruppen. 

Den præsenterer teorien bag og giver et bud på, 
hvordan du kan arbejde med profilen og bruge den 
til at få viden om, hvad der er dine præferencer til 
at gå ud i verden og handle med energi, kraft og i 
overensstemmelse med det, der driver dig. Det, du 
har præference for, er også det, der driver dig. Når 
du ved, hvad der driver dig, vil du kunne prioritere 
og vælge dette fremadrettet, når du skal gå efter 
det, du drømmer om og brænder for at arbejde 
med efter, du har afsluttet dit studie.

Jeg vil gerne give dig en personlig tilbagemelding 
på din profil, såfremt du ønsker dette – men det 
kræver, at du skriver det i facebook-gruppen. Her 
præsenterer jeg din profil i en video, og giver dig 
en personlig feedback på, hvad der er vigtigt for 
dig i forhold til dine præferencer for at få ting til 
at ske og gå ud i verden. Hvis du har spørgsmål til 
profilen, må du skrive til mig.
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Øvelse 2: 
Succeshistorier – find 
dine grundlæggende 
værdier

Alle mennesker har et særligt mønster, de arbej-
der ud fra, når de skaber succes og lykkes med 
ting i deres liv. Det er de gode og positive oplevel-
ser i deres liv, hvor de mestrer situationer. Det er 
bestemte omstændigheder, der er til stede, når 
vi oplever wauw-situationer eller gode situatio-
ner, hvor tingene lykkes for os. Ved at undersøge 
situationer fra dit liv, kan du blive klog på, hvad 
der i særlig grad kendetegner dit mønster, når 
du mestrer situationer. Dette giver dig viden om, 
hvad der skal til for, at du kan skabe endnu flere 
succesoplevelser i dit liv fremadrettet – og hvad 
der skal til for, at du lykkes med ting.

Du har lettere ved at handle, når du gør det i 
overensstemmelse med dine grundlæggende 
værdier, fordi det netop er her, at du kan finde 
energien til at gå ud i verden. Din handlekraft er 
nemlig størst i forhold til det, du har energi på, og 
når du imødekommer dine værdier.
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Metode til at finde succesmønster
Find tre evt. flere vigtige begivenheder i dit liv, der 
virkelig har betydet noget for dig. Det er situatio-
ner, du har oplevet som gode og måske succesful-
de både privat, personligt og professionelt fx på 
dit studie. Det kan være alt lige fra at arrangere 
en fest, holde en tale, tage ud og rejse, forsvare 
et projekt på studiet, da du overvandt noget i dig 
selv, traf en vigtig beslutning i dit liv eller noget 
helt syvende. Det kan være en situation, hvor du 
overskred dine egne grænser – men det behøver 
det ikke at være. Du ved det bedst selv.

Skriv situationerne ned på et stykke papir eller på 
din pc ud fra følgende punkter:

1. Hvad skete der?  
(beskriv kort situationen) 

2. Hvad gjorde du?  
(beskriv kort din handling) 

3. Hvad blev resultatet?  
(beskriv kom hvad der kom 
ud af det)

Når du har fundet tre vigtige situationer i dit liv – 
og beskrevet dem ud fra ovenstående tre spørgs-
mål, vil du begynde at se hvilke elementer, der 
gentager sig, når du skaber noget af værdi og be-
tydning i dit liv.
Der vil oftest være et gentagende mønster. Det er 
dit succesmønster eller mestringsmønster. Når du 
får opfyldt dine grundlæggende værdier i dit liv, 
vil du trives og have forudsætninger for, at du kan 
skabe succes i dit liv – og lykkes med at gå efter 
det, du brænder for og drømmer om.
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Som eksempel på hvordan du finder dit eget suc-
cesmønster og dine grundlæggende værdier, vil 
det være de ting, der går igen for dig, når du lykkes 
med situationer og præstationer i dit liv. Det kan 
være mellem tre til seks grundlæggende værdier, 
som går igen.

Dine værdier er det, der får dig til at handle og er 
altså den kilde, hvor din energi udspringer fra. Det 
betyder, at du i dine værdier kan se, hvad der skal 
være til stede i dit liv for, at du virkelig ”rykker” – 
og for, at du trives og oplever glæde, mening og 
retning i dit liv.

I mit eget liv er der fire eller fem værdier, der er 
helt afgørende for, at jeg skaber succes og lykkes.
Den første værdi er frihed. Hvis jeg bliver bundet 
af faste rammer og en struktur bestemt af andre, 
hæmmer det min kreativitet og handlekraft. Jeg er 
mange gange i mit liv blevet syg, fordi jeg har lyttet 
til andre om noget, de syntes, der var en rigtig god 
mulighed for mig fx i et job. Men det har ikke vir-
ket for mig. Derfor siger jeg ikke ja til job, men vil 
frygtelig gerne samarbejde med mennesker med 
afsæt i min virksomhed.

Bæredygtighed er en anden grundlæggende vær-
di. Jeg er drevet af at arbejde med ting, hvor vi op-
timerer ressourcerne. Når jeg fx coacher menne-
sker, spørger de fx altid om, hvor mange gange de 
skal have hos mig. Jeg siger altid, så få som mulige, 
fordi det ikke handler om at fastholde folk i en tro 
på, at de ikke kan selv – men om at holde et spejl 
op for dem, hvor de får øje på sig selv og kan se, 
hvordan de selv kan gå. Måske dette også er en af 
grundene til, at jeg nu i over 10 år har fået kandi-
dater fra jobcentre, fordi jobcentrene ved, at jeg 
kun bruger den tid, der er nødvendig.

Kig på dine succeshistorier og find ud af, hvad der 
går. Del dine succeshistorier i facebook-gruppen 
og upload dem enten direkte eller som en fil i 
gruppen sammen med dit forslag til, hvad der er 
dine værdier. Skriv til mig, hvis du har spørgsmål 
– eller hvis der er noget, du har brug for at vide 
mere om eller hvis du er i tvivl om, hvordan du 
finder dine værdier.

Eksempel på hvordan du finder dit succesmønster og dine værdier
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Mange mennesker vil gerne fortælle os, hvad der 
er rigtigt og forkert at gøre – og hvordan vi skal 
handle. Men det er i princippet kun dig, der kan 
mærke, hvad der er rigtigt for dig. Derfor præsen-
teres du har for et essentielt spørgsmål, der ved-
rører overskriften på modul 1: Hvem er du?

Når du finder dit svar på spørgsmål, vil du styrke 
dig selv i, hvem du er – og hvad du står for som 
menneske. Jo mere du står ved dig selv, jo stær-
kere en kraft går du ud i verden med, og jo mere 
viden får du også om, hvordan du kan gøre det. 
Det er som at bestige et bjerg: Jo mere du går, jo 
højere kommer du op – og jo større er dit udsyn 
og overblik også. Jo mere erfaring får du, og jo let-
tere vil det være for dig at træffe beslutninger om, 
hvad du vil gøre med din uddannelse og med dig 
selv fremadrettet.

Kig på nedenstående spørgsmål og overvej dit svar. 
Skriv svaret i facebook-gruppen og få feedback fra mig.

Spørgsmål til modul 1: 
Hvad længes du efter at gøre i 
dit liv?

Øvelse 3: 
Essentielle spørgsmål 
om dig selv
Spørgsmål til dig selv har den funktion, at du åbner op for ny viden 
og får dig til at arbejde kreativt med selv at finde svarene. Din hand-
lekraft stiger nemlig, når det er dig selv, der træffer beslutningerne. 
Det betyder, at din indre motivation forstærker din handlekraft sam-
menlignet med den ydre motivation som fx kan være ønsket om 
høje karakterer og belønning samt anerkendelse fra andre.
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Eksempel på svar 
til spørgsmål
I mit eget liv har jeg mødt mange udfordringer. I perioder har det 
virket overvældende, så jeg næsten ikke har kunnet overskue, hvor-
dan jeg kom videre i den situation, som jeg har stået i. Mange har 
fortalt mig alt det, jeg ikke kunne, selvom der var en drivkraft indeni 
mig, der heldigvis har været svær at stoppe. Alting kommer indefra 
– ellers havde det aldrig været muligt for mig at realisere det, som 
jeg har gjort i mit liv.

Jeg har i rigtig mange år fået at vide, at jeg ikke 
nogensinde ville opnå evnen til at kommunikere 
skriftligt, selvom jeg altid har elsket at skrive, lige-
som siden jeg var en lille pige og byggede mit før-
ste bibliotek som 7-årig. Hele mit liv har jeg læng-
tes efter at skrive, og det er fortsat der, hvor jeg 
henter energi, får klarhed og producerer ny viden.

Vi kan få stor viden om, hvad vi i virkeligheden er 
drevet af, når vi forholder os til spørgsmålet om, 
hvad vi længes efter at gøre i vores liv.

Rigtig god fornøjelse – og jeg glæder mig til at læse 
dine svar.

Kærlig hilsen
Martabolette



Når du finder din 
egen kilde, kan du 
skabe alt i denne 
verden.
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NB: Martabolette Stecher Inst. har alle ret- 
tigheder til leverede ydelser og produkter, 
hvad enten de er live, digitale, trykte eller 
fysiske. Ved køb opnås alene en brugsret til 
det købte. Brugsretten er personlig. Det køb- 
te må kun anvendes til eget brug. Det købte 
skal behandles fortroligt og må ikke udle- ve-
res  eller  videregives  til  tredjemand.  Hvis 
en virksomhed eller offentlig institution har 
købt brugsretten til fx en workshop eller et 
kursus, er denne brugsret personlig. Der må 
ikke ændres eller rettes i materialet. Såfremt 
et koncept, kursus eller lign. indebærer an- 
dre produkter som fx køb af postkort, ben- 
spændskort eller lign., er det en betingelse, at 
den pågældende kunde løbende sikrer sig, at 
det er materialerne fra Martabolette Stecher 
Inst., som anvendes ved afviklingen af kurset 
eller workshoppen.

Det købte må ikke anvendes til andre formål 
end det, hvortil det er købt, herunder må det 
købte særligt ikke anvendes kommercielt i di- 
rekte eller indirekte konkurrence med Marta- 
bolette Stecher Inst.´s virksomhed. Martabo- 
lette Stecher Inst. og Martabolette Stechers 
navne må ikke anvendes i reklame- eller refe- 
renceøjemed uden skriftlig tilladelse.

Se mere om betingelser på
www.stecherinsti.com


