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2. HITTA EN LITEN DRÖM SOM NI KAN PLANERA OCH TESTA UNDER 
UTBILDNINGEN 

Fungerar det här med att drömma, vilja, planera och testa för dig?  

Nu kan du ta reda på det. Gör så här: 

 Ta fram en dröm du har. Beskriv den för de andra deltagarna  

 Ta ut en liten bit av drömmen. Det ska vara en bit som är så liten att du 
kan testa den medan du går den här utbildningen. Ni kan hjälpas åt att 
dela upp drömmen, men det är bara du som bestämmer vad du ska göra. 
Använd exemplen om ni vill 

 Skriv en plan för den lilla bit du har tagit ut. Använd frågorna i materialet 
om du vill.  

 Ju mer du jobbar med att planera, desto lättare kommer det att bli att 
testa 

 Testa! Gör så mycket du kan av det som står i planen. Det spelar ingen roll 
om du misslyckas, men du måste försöka 

 Berätta vad du gjort och hur det gick vid nästa träff. Om du vill kan du be 
de andra deltagarna om tips på hur du kan göra 

3. BÖRJA GÖRA PLANER FÖR EGNA DRÖMMAR 

Du kan direkt börja arbeta med större drömmar, om du hellre vill det. Du gör på 
samma sätt som med en liten dröm – men du måste göra det många fler gånger, 
under lång tid.  

Du är bättre förberedd om du först har testat att förverkliga bara en liten bit av 
drömmen. 

TÄNK OM JAG MISSLYCKAS!? 

Vad brukar personer som lyckats säga, när de ska ge råd till andra? ”Ge inte upp!” 
är ett av de vanligaste råden.  

Varför säger de så? 

En viktig orsak är att nästan alla som har lyckats har misslyckats först. Ofta har de 
misslyckats många gånger, och varit väldigt nära att ge upp. Men de gav inte upp, 
och till slut nådde de ända fram till sin dröm. Det här betyder att det är viktigt att 
misslyckas. Det är ett steg på vägen mot att lyckas!  

Varför kan man ändå vara rädd för att misslyckas, tror ni? 

Kan det t.ex. vara: 

 Rädsla för att förlora något 

 Skam: rädsla för att andra ska tycka sämre om en 

 Rädsla för osäkerhet: man vet inte hur det blir 

 Inlärd rädsla: man har misslyckats förut och är rädd att bli besviken igen 

Hur skulle ni råda någon att göra med sina rädslor? 

Skulle ni t.ex. ge rådet att: 

 Göra saker fast man är rädd 
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 Försöka fundera ut i förväg vad som kan hända, så att man slipper 
osäkerheten 

 Väga det man riskerar att förlora mot det man har chans att få. Inte låta 
andras åsikter hindra en från att försöka förändra sitt liv 

ATT MISSLYCKAS ÄR VIKTIGT – MEN JOBBIGT 

I många fall kan misslyckandet ge dig större chanser att lyckas nästa gång. Om du 
kan ta reda på varför du misslyckades just den här gången, och undvika det, 
kommer det att gå bättre nästa gång du försöker. 

Det är jobbigt att misslyckas. Du behöver kraft för att orka försöka igen. Se därför 
till att vila och göra roliga saker ett tag, innan du försöker igen.  

Det finns alltid möjligheter, men allt är inte möjligt. Ibland går det inte att lyckas, 
fast man verkligen vill, fast man försökt hur många gånger som helst. Då gäller det 
att försöka se om det finns andra möjligheter.  

Du kan hitta en ny dröm att börja om på nytt med. 

 

 


