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IDÉ

Vad är jag bra på?
Vilka egenskaper och kompetenser är unika/starka hos just dig? Kanske har du en unik 
erfarenhet av något?

Vad tycker jag är roligt att göra?
Det du tycker är kul är roligast att jobba med, gör en lista på saker du gillar. Fundera över 
saker som gör dig glad att hålla på med.

Vad tycker jag är viktigt?
Fundera på vad du brinner för, vilka är dina hjärtefrågor. Det kan vara att förändra olika 
saker i samhället, att bli en förebild för andra eller kanske att skapa något.

MIN NÖT ÄR:
Utifrån hur du svarat på frågorna, fundera över vad som skulle passa just dig, vad vill just du uppnå?

Pst ... kommer du inte på något? Testa att fundera över punkterna nedan och försök igen.
• Vad skulle du göra på dagarna om du vann 50 000 kronor i månaden i 50 år?
• Vem är din idol, vem skulle du vilja var som och varför?
• Vad får dig att hoppa upp ur sängen på morgonen?
• Vad skulle du prova att göra om du var garanterad att lyckas?
• Vad gör du på din fritid, sådant som är så kul att du kanske till och med betalar 

för att få göra det?
• Om du fick välja en sak att vara bäst på i hela världen, vad skulle det vara?

#Övning: Hitta din nöt – vad vill du göra?
Det första du behöver göra innan du sätter igång att vara kreativ är att komma på vad du vill 
åstadkomma. Det är viktigt att lägga tid och kraft på det här steget. Att verkligen reda ut vad 
du vill uppnå. I ditt fortsatta idéarbete är det här ditt riktmärke, din nöt ser till att hålla dig på 
rätt spår. Svara på frågorna nedan och följ pilen för att skapa din nöt.


