
-Kan du säga mig vilken väg jag borde ta härifrån?
-Det beror en hel del på vart du vill gå, sade Katten
-Det spelar ingen roll vart..sade Alice
-Iså fall spelar det ingen roll vilken väg du tar, 
sade Katten



Veta vart man vill gVeta vart man vill gåå--hur tar hur tar 
man reda pman reda påå det?det?

Vision=
Något man vill
uppnå, ett framtida
tillstånd



Hur hittar man rHur hittar man räätt vtt vääg ng näär man r man 
vet vart man vill?vet vart man vill?



Om att hitta sin Om att hitta sin vväägg--ochoch betrbeträäda da 
denden



Inflytandemodell: Daniel Kim

Vision

Mentala bilder

System och strukturer

Handlingsmönster

Händelser



SSåå hhäär gjorde manr gjorde man

Nulägesbeskrivning av tillståndet på
skolan

8 frågeställningar skapas utifrån nuläget

Klassisk brainstorming i mindre grupper,
ingen diskussion, men omröstning om svar på
frågorna

Tre visionsförslag skapas utifrån svaren,
alla tycker till, en vision kvar som omarbetas ett 
antal gånger tills alla är nöjda. Visionen är klar!



SSåå hhäär gjorde manr gjorde man

Gemensam värdegrund plockas fram ur visionen,
bearbetas ständigt och ges kriterier

Forskningsuppgifter plockas fram ur visionen, hur 
förverkligar man dess delar?

Forskningsgrupper bildas, följer ett tidssnålt och 
effektivt forskningsprogram, ELITAR. 

Grupperna tar fram förslag på hur man ska jobba 
med de olika delarna i visionen.

År 2 bestämmer man sig för en plan och hur den ska 
genomföras

År 3 revideras och justeras planen



Nu vet man vart man vill och snart Nu vet man vart man vill och snart 
vet man ocksvet man ocksåå vilken vvilken vääg man ska g man ska 
ggåå,,
nu spelar det roll!nu spelar det roll!
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