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DRÖMMA, VILJA, PLANERA, TESTA 

Det här avsnittet handlar om vad du kan göra för att: 

 Hitta just din dröm 

 Komma ett steg närmare drömmen redan idag 

 Hantera misslyckanden 

Vart vill du börja gå idag? 

Börja ta makten över din vardag genom att göra fyra saker:  

 Drömma – Vilja – Planera – Testa.  

DRÖMMA 

Livet är fantastiskt och bjuder på enorma möjligheter. Det är viktigt att drömma – 
det är första steget mot att få ett rikare liv.  

Det blir roligare om drömmarna handlar om den verklighet vi lever i här och nu, 
för då kan det man drömmer om bli sant.  

Här är ett exempel: 

Alla kanske inte kan bli filmstjärnor i Hollywood. Men du kan vara med som statist 
i film och på TV. Du kan umgås med andra som gillar film, och tillsammans hitta på 
saker som gör livet mer glamoröst. Kanske vill du också gå en kurs i skådespeleri, 
eller spara pengar till en dator och en filmkamera så att du kan regissera själv?  

Börja med att ha en realistisk dröm, en dröm som just du vill ska bli verklighet. 
Den behöver inte vara så stor. Lär känna drömmen väl så att du vet precis hur det 
är att ha uppnått den. 

En bra dröm kan du tänka på ofta utan att du tröttnar. Du kan föreställa dig hur 
det känns att ha uppnått drömmen, att t.ex. vara med i en riktig långfilm.  

Du kan känna värmen från strålkastarna, ta på rekvisitan och höra någon skrika 
”Tagning!”. 

VILJA 

Man måste ha mycket vilja för att orka förändra sitt liv.  

Ett exempel:  

Om någon frågar om du vill ha bättre kondition, är det lätt att svara ja. Men det är 
mycket svårare att verkligen träna så ofta och så mycket som krävs under en 
längre period, så att du lyckas få bättre kondition. 

Du behöver en stark motivation för att orka göra saker, fast det kanske är jobbigt 
eller inte går så bra.  

Motivation kan du få genom att ställa frågor till dig själv: 

 Är det här något som jag vill? 

 Eller vill någon annan att jag ska vilja det här? 

 Hur mycket vill jag det här? Bara lite, eller väldigt mycket? 
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 Är jag beredd att jobba för den här förändringen?  

 Är jag beredd att försöka igen om jag misslyckas?  

Om du har en dröm, men inte vill jobba så mycket för den, kan det bero på att det 
finns något annat som är viktigare för dig. Hitta det som verkligen är viktigt, och 
jobba med det i stället. 

PLANERA 

Har du hittat en realistisk dröm som du är beredd att jobba mycket för? Bra! Då 
har du ett mål, och kan göra en plan för att hitta olika sätt att nå målet.  

Skriv gärna ner planen, så att du kommer ihåg den. Om du jobbar för att uppnå ett 
mål under en längre tid, kommer du att behöva ändra i planen flera gånger.  

I planen kan du t.ex. ha med det här: 

Målbeskrivning: 

Beskriv hur det är när du har uppnått målet  

 Vad är annorlunda jämfört med nuläget? 

 Vad finns det då, som inte finns nu? 

Saker som krävs: 

 Beskriv vad som behövs för att målet ska nås  

 Finns det saker som ska till, eller saker som ska bort? 

 Hur skaffar man det som behövs? 

 Måste du ändra dig på något sätt? Hur då? 

 Hur gör du för att ändra dig? 

Viktigt i omvärlden: 

 Skriv vilka personer eller myndigheter som är viktiga 

 Vem kan göra så att du kommer närmare målet? 

 Vem kan hjälpa dig att jobba mot målet? 

ATT GÖRA 

Skriv i detalj vad du måste göra för att nå målet 

 Vilka handlingar måste du genomföra? 

 Hur ska du göra för att skaffa det som behövs? 

 Vilka måste du skapa kontakt med? 

 Måste du göra saker i en viss ordning? 

Du kan göra planen bättre genom att diskutera med andra om hur man gör för att 
uppnå olika mål. Bli inspirerad genom att ta reda på mer om någon som du tycker 
har lyckats, trots stora svårigheter.  

Hur gjorde den personen? 

TESTA 



Din egen makt – 07 Drömma, vilja, planera, testa 1 

 

 

För att planen ska fungera måste du testa den. Du måste prova att göra det som 
står i planen. Kanske måste du göra det flera gånger. Det blir lättare att göra saker 
som står i planen om du delar upp dem i mindre delar. Delarna ska vara så små att 
du kan göra dem direkt.  

En del kan t.ex. vara att ta bussen i tid till den lokal där man kan provspela för 
huvudrollen i en långfilm.  

Det är spännande att testa en plan man gjort. Man kan också känna sig lite osäker 
och rädd för att testa.  

För att våga testa måste man ha en stark vilja – och en stark dröm. 

Nu kan ni välja att: 

1. Diskutera några exempel på hur man hittar en dröm, gör en plan och 
testar den 

2. Hitta en liten dröm som ni kan planera och testa under era träffar 
3. Börja göra planer för egna drömmar 


