
Reflektion över 2020 
inför 2021 

Året i sin helhet 
1. Vilka var årets höjdpunkter? 
2. Vad har jag åstadkommit? 
3. Vad har jag prioriterat? 
4. Vilka har varit de viktigaste lärdomarna? 
5. Var har jag överträffat mig själv? 
6. Var jag inte levt upp till mina egna förväntningar? 
7. Vilka löften gav jag? Höll jag? Höll jag inte? 
8. Vilka projekt är inte avslutade? Uppskjutna? 
9. Vilka vanor påbörjade jag/slutade jag med? 

Min relation till mig själv 
10. Hur har jag visat att jag respekterar och älskar mig själv? 
11. Hur väl har jag lyckats leva i enlighet med mina värderingar? 
12. Hur väl har jag tagit hand om mina känslomässiga behov? 
13. Hur väl har jag tagit hand om min fysiska och mentala hälsa? 
14. Vad känner jag mig stolt över? 
15. Vad känner jag mig tacksam över? 
16. Vad behöver jag förlåta hos mig själv? 

Min relation till andra 
17. Hur har jag visat att jag älskar dem jag bryr mig allra mest om? 
18. Finns det skuld eller dåligt samvete när jag tänker på min familj, vänner eller mina 

arbetskamrater? 
19. Har jag tillbringat min tid med rätt personer och på rätt sätt? 
20. Vilka relationer har fördjupats under det gångna året? Försvagats? 
21. Finns det ouppklarade konflikter i någon av mina relationer? 
22. Vilka samtal behöver jag ha och med vem för att kunna avsluta detta år? 
23. Vad behöver jag släppa taget om? 

Summering av 2020 
24. Vad handlade år 2020 egentligen om? 
25. Hur utvecklades jag? 
26. Vilka har uppenbarligen varit mina tre ledord under året, så här i efterhand? 

Inför år 2021 
27. Vad vill jag åstadkomma under 2021? 
28. Vad vill jag prioritera och lägga mer tid och energi på? 
29. Hur vill jag utvecklas personligen under 2021? 
30. Vilka tre ledord ska vägleda mig det kommande året?

Gott slu
t på å

ret 


❤


