
COACHANDE LEDARSKAP 
(EXEMPELFRÅGOR)

Nuläge
Hur är det just nu?
Hur upplever du din nuvarande situation?
Vad är bra i den nuvarande situationen?
Vad kan bli bättre?
Finns det något som oroar dig? Hur låter du det oroa dig?
Vad är problemet, mer konkret?
Hur vet du att det är ett problem? Vad behöver du göra för att lösa problemet?
Hur vet du var, hur eller när du har problemet?
Hur kan du påverka situationen i dag?
Finns det någon annan som kan påverka situationen? I så fall vem, och på vilket sätt?
Har ni pratat om det?
Vad har du gjort själv för att påverka situationen hittills?

Önskat läge
Vart vill du?
Vad vill du uppnå? Vad vill du ha istället (för något negativt)?
Var och när vill du uppnå det?
Hur vet du att du uppnått ditt resultat? Vad ser, hör och känner du då?
Är det helt ditt eget mål?
Hur vet någon annan att du uppnått ditt mål?
När du uppnår ditt mål, vad kommer det att leda till?
Hur påverkar ditt mål andra områden i ditt liv?
Behöver du omdefiniera dina långsiktiga mål?

Hinder
Vad hindrar dig?
Hur hindrar du dig själv?
Hur hindrar andra dig?
Vilka inre/yttre motstånd är det som hindrar dig från att göra något?
Är det möjligt att nå ditt önskade läge?
Kan du nå ditt önskade läge?
Jag vet att det kanske inte går, men om det gick, hur skulle du eller vi göra?



Resurser
Vad behöver du?
Vad gör du redan som hjälper dig att nå ditt önskade läge?
Vad förväntar du dig av mig/andra/dig själv?
Vilka resurser har du redan (tid, pengar, stöd, kunskap, attityd, drivkraft osv)?
Vilka andra resurser behöver du? Hur får du tag i de resurserna?
Hur skulle du göra om du fick börja om från börja igen?
Vilka inre/yttre resurser behöver du för att uppnått ditt resultat?
Vilka andra resurser kommer du kanske också att behöva? Hur ska du skaffa dem?
Hur skulle någon annan se eller göra det här?
Vad är det absolut viktigaste du behöver göra för att uppnå ditt resultat?
På en skala 1 till 10, hur stor är din motivation/din kunskap/dina möjligheter att genomföra det 
som krävs för att nå målet?
Jag vet att du anser att det inte går att nå ditt mål med de resurser du har, men om det gick, hur 
skulle du göra då?
Vad kan du göra för att höja motivationen/kunskapen/möjligheterna?

Agera
Vad behöver du göra (för att komma förbi hindren/för att ta dig till ditt önskade läge)?
Vilka steg har du tagit hittills för att nå målet?
Vad ska du börja med? Vad ska du sluta med? Vad ska du fortsätta med?
Vad är det första du gör för att nå ditt mål? Hur gör du det? När gör du det?
Vad kan bli bättre? Hur ska du göra det?
På vilka olika sätt skulle du kunna närma dig problemet/målet?
Vad är det viktigaste du gör för att nå ditt mål?
Vilken är den viktigaste vanan du har som hjälper dig att nå ditt mål?
Om du gjorde en aktivitet resten av ditt liv som du visste skulle göra skillnad, vad skulle det vara?
Vad förväntar du dig att andra ska göra för att hjälpa dig nå ditt mål?
Vad kan du göra för att vara säker på att andra vet vad du förväntar dig?
Vad är de tre sista stegen?

Följa upp
Hur följer du upp det här?
Hur går det?
Vad är bra?
Vad kan bli bättre?
Vad lärde du dig idag?
Jag vet att du kanske inte lärt dig något idag, men om du har gjort det, vad skulle det vara?
Hur vill du att jag följer upp på ett sätt som passar dig?
Hur ofta?
Vad är det roligaste du har gjort idag?


