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Vikten av att formulera mål 

Om du inte siktar på något, träffar du varje gång.  

Zig Ziglar 

Om man inte vet var man ska är det ingen idé att skynda sig. Man vet ändå inte när man kommer fram. 

Nalle Puh 

 “Would you tell me, please, which way I ought to go from here?" 

"That depends a good deal on where you want to get to." 

"I don't much care where –" 

"Then it doesn't matter which way you go.”  

Lewis Carroll (Alice in Wonderland) 

Far too many people don´t know what they want because they don´t know what´s available to them . 

Zig Ziglar 

Det viktigaste sättet att skapa motivation är att sätta upp mål. 

Francie Larrieu Smith 

Om iakttagbara mål 

Ogripbara ting är ofta ogripbara bara därför att vi har varit alltför lata när det gäller att tänka 
efter vad det är vi vill att eleverna ska kunna göra.  

Robert Mager 

If you can´t see it, you can´t be it. 

Anonymous 

Sätta upp mål är första steget att förvandla det osynliga till något synligt.  

Tony Robbins 

Ett iakttagbart mål är när alla inblandade kan avgöra att någon klarat av det. 
Robert Mager 
 

Konsten att formulera mål – och uppnå dem 

Set your goals high enough to inspire you and low enough to encourage you. 

Kensignton  

Att formulera kriterier är konsten att uttrycka  lärande så konkret att det blir begripligt och så kort att det blir läst.  

Johan Alm 

http://www.dagenscitat.nu/citat/kalla/?id=59
http://www.goodreads.com/author/show/8164.Lewis_Carroll
http://www.goodreads.com/work/quotes/2933712


Det är roligare att prata med någon som inte använder långa, svåra ord, utan korta, lätta ord, som: 

'Vad sägs om lite lunch`? 

Nalle Puh 

Formulera mål är inte det viktigaste, utan att bestämma hur du ska uppnå dem och hålla dig till planen.  

Tom Landry 

Ett välformulerat mål är till hälften uppnått  

Zig Ziglar 

 

Vikten av att arbeta med progression 

Go as far as you can see and when you get there, you will always be able to see farther. 

Zig Ziglar 

Arriving at one goal is the starting point to another. 

John Dewey 

Du måste ha långsiktiga mål som förhindrar dig från att bli frustrerad över kortsiktiga misslyckanden.   

Charles Noble 

Vänta inte med att vara stolt över dig själv tills du nått ditt mål. Var stolt över varje steg du tar på vägen mot 

målet! 

Anonymous  

 

Om att våga formulera matrismål ihop med andra lärare 

 

När man är en björn med en mycket liten hjärna och tänker ut saker, upptäcker man ibland att en idé som verkade 

vara riktigt idéaktig inne i hjärnan, är helt annorlunda när den kommer ut i det fria och andra människor ser på. 

Nalle Puh 

Ibland, när jag säger vad jag tänker, märker jag att så tycker jag inte. 

Kanin (Nalle Puh) 

 

 

Åsså ett jag fann före jul som ska bli mitt nya livsmotto: 

Ta alltid ut lyckan i förskott. Det värsta som kan hända är att du var glad i onödan. 

http://www.dagenscitat.nu/citat/kalla/?id=59
http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/j/johndewey105343.html?src=t_goal
http://www.dagenscitat.nu/citat/kalla/?id=61

