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Mål 1: Professionalisera ungdomsarbetare genom att sätta kvalitetsstandarder samt etiska och
professionella koder relaterade till coachningrollen och utveckla högkvalitativa färdigheter och
kompetenser, särskilt i deras arbete med inkludering och mångfald.

Mål 2: Skapa ett utrymme för ungdomsarbetare att dela erfarenheter och kunskaper om att nå ut
till marginaliserade ungdomar.

Mål 3: Skapa en uppsättning intellektuella resultat för att stödja ungdomsarbetare i deras
personliga och professionell utveckling.

Mål 4: Förbättra kapacitetsuppbyggnad, lednings- och samarbetsförmåga inom de tre

Mål 5: Öka organisationernas förmåga att arbeta med ungdomar med färre möjligheter

Mål 6: Förbättra strategier och metoder för att bedriva kvalitativt ungdomsarbete inklusive

PiFbase International är ett 3-årigt strategiskt partnerskap mellan tre ungdomsorganisationer i
Sverige, Rumänien och Finland. Detta långsiktiga samarbete ägde rum mellan mars 2018 och februari
2021.

Vårt huvudmål är att förbättra kvaliteten i ungdomsarbetet genom en innovativ metod som kallas
PiFbase - Pay it Forward Be A Social Entrepreneur.

Vi använder coachning som det centrala verktyget och vi tror starkt på social inkludering och mångfald.

I det strategiska partnerskapet PiFbase International fokuserar vi på fyra teman:

Professionalisering av ungdomsarbetare
Lärande och reflektion i ungdomsarbete
Social inkludering och mångfald i ungdomsarbete
Kvalitet i ungdomsarbete

I det här strategiska partnerskapet har vi fokuserat på sex delmål.

organisationerna.

genom främjande av socialt entreprenörskap.

samarbeten med det lokala samhället och initiera sektorsövergripande samarbete

INLEDNINGINLEDNING
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"Erasmus + är EU: s program för att stödja utbildning, ungdom och idrott i Europa. Dess budget på
14,7 miljarder euro kommer att ge möjligheter för över 4 miljoner européer att studera, träna, få
erfarenhet och volontärarbete utomlands."

Erasmus + har inte bara möjligheter för studenter. Genom att slå samman sju tidigare program ger det
möjligheter för ett stort antal individer och organisationer.

Detaljerad information om dessa möjligheter, inklusive behörighetskriterier, finns i Erasmus+
Programguide. Erasmus + har möjligheter för människor i alla åldrar, som hjälper dem att utvecklas och
dela kunskap och erfarenhet vid institutioner och organisationer i olika länder. Erasmus+ har
möjligheter för ett brett spektrum av organisationer, inklusive universitet, utbildningsleverantörer,
tankesmedjor, forskningsorganisationer och privata företag.

Mer information: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en 

För att föra Erasmus+ så nära deltagarna som möjligt och se till att det fungerar bra i olika länder,
arbetar EU med nationella myndigheter för att hantera programmet.

De nationella byråerna är baserade i programländer och deras roll innebär: att tillhandahålla
information om Erasmus +; välja projekt som ska finansieras; övervaka och utvärdera Erasmus +; stödja
sökande och deltagare; samarbete med andra nationella byråer och EU; främja Erasmus+ dela
framgångshistorier och bästa praxis.

Mer information:  https://www.mucf.se/erasmus-plus

PiFbase international | www.pifbaseinternational.com
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ENCYKLOPEDIENCYKLOPEDI
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UTMANING Gör utmaningar utefter din nivå av expertis.
Börja med den lätta nivån och gör sedan de
svårare.

Lätt

Medelsvår

Svår

ÖVNING Gör denna övning! Övningar baseras på informationen i kapitlet.

PÅMINNELSE Har du tänkt på att...? Eller bara en påminnelse.

CITAT Inspirerande citat för att påminna dig om ditt värdefulla arbete.

VERKTYG Du kan använda detta verktyg i en coachningssession, till exempel.

1-TO- 1 COACHING En coach jobbar med endast en person under coachningssessionen.

2OOO-

TALSFÄRDIGHETER
Färdigheter som anses vara väldigt viktiga av experter inom jobbmarknaden
och i det globala affärslandskapet.

EN COACHINGPLATS Platsen där coacheen blir coachad: inomhus, utomhus, på kontoret, på ett
kafé, osv.

EN LÄRANDE-

ÖVERENSKOMMELSE
I denna överenskommelse dedikerar sig eleven till coachninsgprocessen och sätter
upp mål för den. Överenkommelsen görs tillsammans av coachen och eleven.

COACHEEN Personen som blir coachad.

FLOW Känslan som uppkommer när utmaningarna och nivån av expertis matchar varandra.

SWOT- ANALYS Står för styrkor (Strengths), svagheter (Weaknesses), möjligheter (Opportunities) och
hot (Threats). Är ett verktyg som exempelvis används i projektplanering och i företag.

TEAM Teammedlemmar är beroende av varandra och delar sysslor och ansvar, och
teamet bedöms som en enhet för resultatet av sina ansträngningar. När
teamet når sitt slutmål så splittras det.

MINDSET En persons sätt att tänka, hens attityder eller åsikter - speciellt vanemässiga
sådana.

6PiFbase international | www.pifbaseinternational.com



Detta kapitel kommer att leda dig in på temat coachning, och specifikt ungdomscoachning. Dessutom

finns information om coachningssessioner och deras struktur. I varje kapitel finns utmaningar för att

utveckla dina coachningsfärdigheter, och uppgifter att testa i coachningssessioner, och såklart också i

din egen personliga utveckling. 

Det finns många sorters coachning, och de används i olika kontexter, till exempel sportcoachning,

affärscoachning, livscoachning och neuro-lingvistisk programmering (NLP-coachning).

Ungdomscoachning sammanfogar tekniker från alla sorters coachning, och riktar sig mot ungdomar

under 29 år. Som ungdomscoach måste man ibland fokusera på ungdomars problem, deras välmående

och personliga utveckling innan man kan börja coacha dem i projekt eller företag med exempelvis

affärscoachningsmetoder.

VAD ÄR COACHING OCH NÄR
SKA MAN COACHA?

Coachning handlar i grund och botten om att hjälpa coacheen utveckla sig själv genom att utmana

och stödja hen, och att hitta nya sätt att göra det på. “Coachning är icke-direktivbaserat; det

handlar om att stärka den andra personen till att hitta en väg framåt som funkar för hen så att hen

kan uppnå sin fulla potential” (Soames 2019, 4).

Om man jämför coachning med att instruera någon, så måste en coach läsa av situationen, lita på

processen, och fråga rätt frågor till skillnad från att ge raka svar och vägledning till coacheen. Som

coach måste du tänka och agera på ett annat sätt än en instruktör skulle ha gjort - i en situation där en

ungdom har stött på ett problem kan du till exempel istället för att ge ett rakt svar fundera på att svara

med en fråga. En bra coach kan bestämma hur mycket stöd och vägledning en coachee behöver -

ibland måste en coach administrera eller ge mentorskap mer än de faktiskt coachar. 

Alla kan bli coachade - men det är lättare om den som ska bli coachad redan är medveten om

fördelarna med processen och är motiverad. Om hen känner sig tvingad in i en coachningsprocess och

inte kan se fördelarna så kommer hen behöva mer tid att komma över till din sida mentalt. För att

coachningsprocessen ska fungera behövs att en tillitsfull relation och personkemi etableras så att

coachen kan utmana coacheen. Om personkemin inte fungerar även om både coachen och coacheen

har ansträngt sig för att bygga en bra relation, så ska inte coachen vara rädd för att avsluta processen.

Om coachen bestämmer sig för att avsluta processen måste det dock hanteras ordentligt.

2

DIREKTIVBASERAT ICKE-DIREKTIVBASERAT

Fokus på
prestation

Fokus på
potential

Träning   Administration    Mentorskap    Coaching    Rådgivning/terapi
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M
A

K
T

TEKNIK

Instruktion

Utlärande

Tränande

Assisterande

Coaching

Tiden mellan barndomen och
att man når vuxen ålder är full
av nya saker och förändringar.

Tonåringars humör varierar,
deras kroppar förändras och

det förekommer många
hjärtekrossande tankar. 

 
Allt detta gör vardagliga saker

läskigare och mer
komplicerade. Som coach är

det bra att vara medveten om
detta och fundera över hur

det kan påverka dina
coachningssessioner.

PÅMINNELSE!

Hur får man en tonåring att
öppna sig för en? Respektera,

lyssna, fråga och ge positiv
respons. Ge dem tid! Ta steg

framåt med en lämplig nivå av
utmaning för varje person.

Hur skulle en instruktör, eller
en mentor, eller en lärare... ta
sig an problemet, baserat på

diagrammet ovan?

ÖVNING!
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OLIKA SORTERS COACHING
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Det finns många olika sorters coachning, och i detta kapitel introduceras de vanligaste. Alla metoder

och typer av coachning har sina nackdelar, men de kommer inte att behandlas här eftersom syftet är

att förklara de metoder som används i olika sorters coachning och ge en generell bild av deras syfte. 

Den vanligaste sortens coachning - sportcoachning - fokuserar på en specifik individuell- eller lagsport,

till exempel spjutkastning eller ishockey. Denna typ av coachning försöker traditionellt sett mäta

framgång i vinster, medaljer eller prestationer. Denna typ av coachning fokuserar på att förbättra en

professionell atlets eller ett lags prestationsförmåga, teknik eller uthållighet. Nöjesvärdet som finns i

sport, media och industrin runt sport har influerat hur sportcoachning ser ut - från utsidan.

Sportcoachning varierar beroende på coacheens ålder och nivå av engagemang - om det “bara är en

hobby” eller om coacheen siktar på en professionell karriär. Coacher som jobbar med barn och

ungdomar brukar fokusera på att hålla sporten rolig i början, och sedan lägga till fler utmaningar i takt

med att coacheerna växer upp och utvecklas. Generellt brukar ungdomscoacher tycka att det är enklare

att hålla coachningen rolig och lekfull än coacher för vuxna, eftersom de vuxna atleterna har ett mer

seriöst förhållningssätt till sin sport, eftersom det ofta är deras huvudsakliga inkomstkälla. Nu för tiden

använder sig sportcoacher även av andra metoder för att stödja sin coachee, till exempel mental

coachning.

(Westerlund & Tuppurainen 2019, 108-112.)

“Affärscoachning är en process som innebär att delta i regelbundna, strukturerade samtal med en

‘kund’: en individ eller ett team i ett företag, vinstdrivande- eller icke vinstdrivande organisation,

institution eller regering, som är mottagaren av coachningen. Målet är att öka klientens kunskap och

förbättra deras arbetssätt för att åstadkomma affärsmål för både kunden och deras organisation.

Affärscoachning stärker kunden i att förstå sin egen del i att uppnå affärsmässig framgång, och att

kunna förbättra den delen på sätt som är kvantifierbara och hållbara. Coachningsprocessen kan ta

olika former, till exempel individuell- eller teamcoachning, och inkludera olika mål såsom

problemlösning, ledarskapsutveckling och skapande av högpresterande team.” (Rostron 2013, 14-16.)

Livscoachning är när coachningen fokuserar på att förbättra individers egna liv såväl som deras

arbetsliv, och det kan också vara en själv-coachningsprocess. Det kan göras med individer, par och

grupper. I livscoachning använder coacher deras färdigheter för att hjälpa individer som redan är

välfungerande att lista ut hur de kan förbättra och upprätthålla sina kognitiva förmågor och

kommunikationsfärdigheter för att kunna leva mer lyckliga och välgörande liv, och känna sig mer

tillfredställda. Det huvudsakliga målet i livscoachning är att hjälpa kunderna att bli bättre på att coacha

sig själva. (Nelson-Jones 2006, 10-15.)

9PiFbase international | www.pifbaseinternational.com



Auditivt lagda personer har speciellt bra hörsel och lär sig som bäst genom att prata med andra och

lyssna på deras tankar.

Kinestetiskt lagda personer lär sig genom erfarenhet och att experimentera själva. För dessa

personer är det viktigt med fysiska upplevelser.

Logisk-rationellt lagda personer är analytiska; med hjälp av logik och förnuft läggs stor vikt vid

koncept och definitioner.

Visuellt lagda personer lär sig och observerar genom bilder, och stor vikt läggs vid synen.

NLP-coachningsmetoden baseras på att ta hänsyn till människans beteendemönster och hjärnans

struktur, och att reprogrammera människan genom att använda sig av samlad information om

välpresterande människor och deras aktiviteter (processer). I neuro-lingvistisk programmering

behandlas sinnessystem och lärandestilar, såsom auditiv, kinestetisk, logisk-rationell och visuell

orientering. De olika sätt som människor ser på världen och deras omgivning påverkar hur de som

individer processerar information i allmänhet.. (Jabe 2017, 173,177.)

NLP-typer:

(Jabe 2017, 173,177.)

“Folk använder inte bara en coach när det finns något problem med deras

teknik; de förstår att oavsett hur bra deras teknik är så finns det alltid

utrymme för förbättring.”

                          — John Perry, Sport Psychology

10PiFbase international | www.pifbaseinternational.com

“En ledare är som bäst när folk knappt vet att han existerar, inte så bra när folk

lyder och hyllar honom, och sämst när de avskyr honom. Men om en bra ledare, som

inte säger mycket när hans arbete är klart, hans mål uppfyllt, kommer de säga ‘Vi

gjorde det helt själva’.”                                                                                                          — Lao Tse

Att coacha ungdomar handlar om att främja deras utveckling, bygga självförtroende, att lära genom

att göra, att se personliga styrkor, att sätta och uppnå mål, och att hantera personliga problem. I

ungdomscoaching varierar coachens roll och svårigheten av övningarna som coachen använder

beroende på coacheens ålder och utvecklingsnivå. Som coach måste du känna till grunderna i mänsklig

utvecklingsteori för att kunna förbereda dig för de utmaningar som ungdomarna kan stöta på. Ibland

måste man vara mer av en rådgivande, pålitlig vuxen som lyssnar än en coach som utmanar ungdomen

till att ta nya steg mot sitt mål. En ungdomscoach kan coacha en ungdom i ett specifikt affärsrelaterat

projekt, eller för socialt stärkande ändamål.



Gruppcoachning görs med en liten grupp, och siktar på personlig utveckling, bättre självkännedom och

att ha en lärandeupplevelse. Gruppen bildas med intentionen att maximera den kombinerade energin,

erfarenheten, och kunskapen som individer som väljer att ansluta sig för att uppnå ett specifikt

personligt mål har. Gruppen kan skapas utifrån endast det målet, till exempel en grupp ungdomar som

är intresserade av event, som i coachningsprocessen planerar och organiserar ett event. När man

coachar en grupp så måste man ha kunskap om hur en grupp utvecklar sig, gruppdynamik, roller i

gruppen och hur man löser konflikter. I början är coachen ofta mer som en ledare för gruppen, men när

personerna i gruppen lär känna varandra bättre så tar coachen an mer av en bakgrundsroll. 

Processen av att skapa en grupp kallas gruppbildning. Gruppmedlemmar är individer som koordinerar

de insatser de gör mot sina personliga mål, de har olika uppgifter och deras ansträngningar döms

individuellt eftersom deras uppgifter ofta är oberoende av de andras. Grupper har ofta en längre

“livslängd” än team. Gruppbildning kan ta lång tid, och utvecklingen av gruppen kan delas in i fem faser:

formning, stormning, normning, prestering och ajournering. Dessa faser förklaras i djupare detalj nedan

(i nästa kapitel). Faserna fungerar på samma sätt för teambildning, även om en grupp och ett team har

olika motivationer. I grupper finns olika roller - både officiella och inofficiella. Officiella roller bestäms

ofta i förväg, till exempel ordförande och sekreterare. Inofficiella roller uppstår allt eftersom gruppen

utvecklas, och baseras på enskilda individers temperament, färdigheter, personligheter och kunskaper.

(Britton, 2009)

Det är viktigt för en coach att identifiera och förstå de olika roller som finns och uppstår i gruppen.

Roller kan variera från situation till situation, eller vara permanenta. Vissa av rollerna baseras på

inneboende egenskaper och personlighet. Vissa andra roller uppstår i specifika situationer och kan bero

på externa influenser. Coachen kan påverka vilka roller som uppstår i gruppen genom att ge olika

utmaningar och sätt att jobba på, och även genom att dela ut officiella roller.

PiFbase international | www.pifbaseinternational.com

3.1 GRUPPCOACHING

EXEMPEL PÅ ROLLER

Uppgiftsroller
Ledamot, sekreterare,

marknadsföringsadministratör

Attitydroller
Hjälpare, bidragare, rolig

Roller som håller igång gruppen
Kommentator, uppmuntrare,

omtänksam, koordinator, initierare

Roller som stör gruppens funktion
Uppmärksamhetssökare, tävlingsinriktad,

clown

Maktroller
Ledare,
hjälpare

Familjeroller
Mamma, pappa,

syskon

Individuella
roller

Konstnär,
musiker

Arbetslivsroller
Chef, medarbetare, handledare

(Toivakka, Maasola, Junnila & Maasola 2011,37.)
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3.2 TEAM-COACHING
Tiden som en grupp behöver för att utvecklas till ett team varierar beroende på projektet eller

processen. Det som skiljer teamcoachning från gruppcoachning är att när man når det gemensamma

slutmålet så splittras teamet, medlemmarna är beroende av varandra, delar uppgifter och ansvar, och

teamet döms kollektivt för sitt slutresultat. En gemensam nämnare med gruppcoachning är att det

finns olika faser ett team måste genomgå innan det blir högpresterande. I detta kapitel introduceras en

modell för teamutvecklingfaser som utvecklats av Eklund, Lindholm och Salminen (2019), som i sin tur

baseras på en äldre modell. (Tuckman, 1965).

UTVECKLINGSSTADIER

FORMNING
Teammedlemmarna känner inte varandra än.

STORMNING
Teammedlemmarna börjar gradvis söka efter sin roll i teamet - konflikter kan uppstå
när medlemmar försöker stärka sitt inflytande över teamet.

NORMNING
Rollerna börjar bli mer definierade, och teamet tar form.

PRESTERING
Teammedlemmarna jobbar effektivt och samarbetar för att nå ett gemensamt mål.

HÖGPRESTERING
Detta är en fas som bara väldigt få team når. I denna fas har teamet maximal
effektivitet och flow.

AJOURNERING
En stor förändring sker, eller så hoppar någon av teammedlemmarna av.

12PiFbase international | www.pifbaseinternational.com



Coachen måste tillkännage dessa utvecklingsfaser och leda teamet igenom dem. I början så behöver

teamet att coachen bestämmer, och medlemmarna förlitar sig på coachens vägledning. I

formningsfasen är det viktigt är gå igenom grundprinciperna för att arbeta i ett team, bestämma roller

och dela upp uppgifter och ansvarsområden.

 I formnings- och stormningsfasen kan teamet behöva att coachen löser konflikter på ett konstruktivt

sätt, och säkerställer att medlemmarna är dedikerade. I stormningsfasen är det vanligt att olika

individers åsikter krockar, eftersom de inte har vidare stor tillit till varandra än. Även om denna fas kan

vara obekväm så är det väldigt viktig. Teamet växer och utvecklas i denna fas, och coachen får vara i

mitten av kaoset och försöka hantera situationen. För vissa team går den här fasen fort, medan andra

fastnar där längre. I normningsfasen börjar teamet att ta form, medlemmarna lita på varandra, och

kommunikationen bli bättre. I denna fas lär sig teamet effektivare och kan lösa konflikter själva,

eftersom deras attityder är mer inriktade på oss än mig. Coachens största uppgift i denna fas är att

vara koordinator. 

I presteringsfasen har teamet lärt sig att samarbeta, och jobbar effektivt - de förstår fördelarna med

att arbeta tillsammans. Utvecklingsprocessen för ett team tar tid, och eventuella stora förändringar kan

leda till att teamet återgår till en tidigare fas. Bara få team uppnår högpresteringsfasen, och denna fas

har mycket att göra med starkt motiverade medlemmar, som strävar efter att utvecklas. Olika

perspektiv och mångfald uppskattas. Teammedlemmarna vill utvecklas kontinuerligt, och det kan

hända att ansvarsområden förändras och att de delar på ledarskapet. Ajourneringsfasen innebär att

alla team kommer att splittras förr eller senare. Detta händer oftast när ett projekt är färdigt, men om

en teammedlem slutar kan det förändra dynamiken i teamet, och det kan skapa en ny stormningsfas.

Till och med när projektet är över slutar inte coachens arbete - det kan finnas ett nytt projekt att starta,

eller ett nytt team att bilda. Om denna fas inte behandlas väl kan det ha påverkan på framtida team

eller projekt. (Eklund, Lindholm, Salminen & Salminen 2019, 103-116.)

3.3 UNGDOMSCOACHING
Att coacha ungdomar handlar, från någon som arbetar med ungdomars synvinkel, om att stödja

ungdomen i hens utveckling, stärka hens självförtroende, lära sig genom att testa, se personliga styrkor

hos ungdomen, sätta och uppnå mål, och hantera personliga problem. 

Att jobba med egna projekt och åtaganden ger ungdomen en möjlighet att hitta sina egna styrkor, få

erfarenhet och stärka sitt nätverk. Coachens roll är att lyssna, ge stöd och uppmuntra ungdomen, för

underlätta hens utmaningar. Att fråga rätt frågor vid rätt tidpunkt och att guida ungdomar i att själva

leta rätt på den information som behövs är en coachs viktigaste uppgifter. Även om man som coach

vet svaret på en fråga, kan man hänvisa en ungdom till att söka svar från entreprenörer eller andra

vuxna, och därigenom skapa förutsättningar för ungdomen att få nya kontakter och erfarenheter själv.

Målet är att hitta ungdomarnas egna väg, ta aktiva steg mot deras egna mål, och att testa deras idéer i

praktiken. En coach ska försöka skapa en inspirerande miljö där eleven kan experimentera fritt.
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DIN COACHINGPROFIL
4

När det gäller aktiviteter som har att göra med andra människor måste man som coach vara medveten

om hur man själv fungerar, och om sin egen personliga och spirituella utveckling. Detta eftersom att

ens coachning påverkas av ens världsbild, ens sociala nätverk, motivationer, mål, värdegrund etc. Hur

ska man kunna coacha andra om man inte känner sig själv? I de följande kapitlen kommer du få lära

dig om coachningens kodex, värdegrund och andra viktiga ämnen angående att bli en självsäker coach

och att förbereda sig inför en coachningssession. 

En coachs personliga fokus bör vara att utveckla sig själva genom att lära av andra, till exempel deras

elever - och den processen kommer att ta en hel livstid, så stressa inte upp dig över det. Coachning

grundas i förtroende, kommunikation och i att utmana eleverna så att de lär sig. En coachs uppgift är

att hjälpa eleven att lära känna sig själv och uppnå sin fulla potential. Som coach måste man vara sig

själv så att man kan möta eleven genuint och jämlikt, och våga använda sitt kontaktnätverk till att ta

hjälp om man inte har egen kunskap eller erfarenhet inom ett visst ämne. Detta gäller speciellt för

yngre coacher. Ens självförtroende växer i takt med att man åldras och får mer livserfarenhet. Som

coach kan man för att lära känna sig själv bättre göra olika test, läsa böcker och delta i konferenser och

workshops.

I processen av att försöka lista ut vem man är som individ, och som coach, så är det första man måste

förstå ens styrkor och svagheter - och ännu viktigare än det - acceptera dem, eftersom att man då

kan jobba på sina svagheter och ta hjälp när man behöver det. Vi kan ha både kunskapsbaserade

färdigheter, överförbara färdigheter och personliga egenskaper. Kunskapsbaserade färdigheter är

sådana som vi kan tillgodogöra oss genom utbildning och lärande, till exempel IT-kunskaper eller nya

språk. Överförbara färdigheter är sånt som man utvecklar genom livet, till exempel flexibilitet,

kommunikation och ledarskap. Personliga egenskaper är de saker som gör dig unik, till exempel

ärlighet, vänlighet och motivation. När du har identifierat vad dina svagheter är kan du lära dig av

dem, och då kommer de inte att hålla dig tillbaka längre.

Utöver att lära känna sig själv personligen och som coach måste man också kunna lyssna aktivt, ge

respons och ha empati för att kunna förstå coacheens perspektiv. Känslomässig intelligens går hand i

hand med coachning, och är något som bör utvecklas kontinuerligt. 

Det finns många sätt att börja lära sig om sig själv för att bli en mer självsäker coach. Ju mer tid du

lägger på det, desto mer bekväm kommer du bli med att coacha. Ju mer du coachar, desto mer lär du

känna din coachningsstil och blir därför mer autentisk. Kom bara ihåg att planera sessionen, genomför

den, och reflektera sedan över den.
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Skriv ner olika sätt att hålla dig fokuserad och närvarande i förberedelsekolumnen.
Reflektera över din prestation efteråt och ge dig själv en poäng. Skriv kommentarer om viktiga
punkter.
Efter att du har gjort detta, fundera över hur du kan förbättra din coachningsprestation. Du kan
använda GROW-modellen eller SWOT för ytterligare personlig utveckling.

Att vara närvarande
och självsäker

Förberedelse Prestation Fokus

Intryck från
sessionen

Kommentarer Poäng Förbättringsområden

(Soames 2019, 122)

Goal Reality

Options Will action

IN
T

E
R

N
A

E
X

T
E

R
N

A

POSITIVA NEGATIVA

SWOT - står för styrkor (Strengths), svagheter (Weaknesses), möjligheter (Opportunities) och hot
(Threats). Det är ett verktyg som används i planering av projekt och företag. SWOT kan modifieras

genom att använda bilder eller andra ord, och det kan även användas som ett självskattningsverktyg.
GROW-modellen är en variant av SWOT.
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VERKTYG!

Du kan använda dig av den här utvärderingsmallen som kommer från en bok om coachning av Nicole
Soames (Soames 2019, 122) för att förbereda och utvärdera din prestation under sessionen. Fyll i den
varje gång du har en coachningssession!



-Vad har du som andra inte har?
-Vad gör du bättre än andra?

-Hur beskriver andra dina styrkor?
-Vilka unika värden har du?

-Vilka uppgifter undviker du för att du inte tror att
du kan göra dem?

-Vad tycker du att du inte är bra på?

-Hur beskriver andra dina svagheter?
-Vilka av dina personliga egenskaper håller dig
tillbaka?

-Vad har du för dåliga vanor?

-Ser du dug själv som en del av
processen/teamet/idén?

-Om ja, hur kan du använda dina resurser för
att dra nytta av denna tillväxt?

-Is your goals, project or process failing in
something? Finns det någon del av dina mål,
projekt eller process som går dåligt?

-Finns det något i ditt projekt eller din process
som du inte är nöjd med?

-Vilka hinder finns i ditt arbetsliv?

-Är du en del av ett ohälsosamt tävlingsinriktat
arbetsklimat?

-Är förändringarna inom teknologi ett hot för ditt
nuvarande jobb?

-Känner du dig hotad av någon av dina personliga
svagheter?

(positivepsychology.com, 2020)
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Gör en fullständig SWOT-
analys på dig själv! Fundera

på hur du kan förbättras ännu
mer, och hur du kan

acceptera dina svagheter.

ÖVNING!

Vad tillför jag när jag kommer
in i ett rum? Tänk på vilka

färdigheter, attribut,
personlighetsdrag och humör
du bidrar med till situationen.

ÖVNING!

16



4.1 COACHINGENS KODEX
Gemenskapens grundläggande värden och sätt att agera beskrivs av ordet etik. Coaching baseras på

interaktion och äkta möten med en annan person, och etik är ett av dess viktigaste element. Att arbeta

tillsammans är endast möjligt när coachen är redo att möta personen som coachas. De egna tankarna,

handlingarna och besluten, och dem från en annan person, påverkar alltid varandra. Allt går inte som

planerat varje gång. Det som är bra med coaching är att när allt detta beaktas är coachen redo att fatta

de beslut som leder till bästa möjliga resultat. Och resan tillsammans kan börja.

Denna etiska checklista är avsedd att hjälpa coachen att säkerställa att situationen är säker för alla och

behandlas med integritet. Kontrollistan klargör coachens och coacheens roller och hjälper till att

undvika konflikter. Coachen har ett stort ansvar för coachningssituationerna. När du coachar, ha de

följande punkterna i åtanke och ta hänsyn till dem i enlighet med riktlinjerna och lagarna i din

organisation och ditt hemland.

LAG
Lär känna lagarna som styr verksamheten; barnskyddslag, ungdomslagen, allmänna lagar i landet
etc.

DISKRIMINERING
Mänskliga rättigheter är grunden för all interaktion mellan människor.
Använd språk som alla kan - håll ditt tal enkelt.
Fokusera på huvudidén i tal.
Använd din anpassningsförmåga för att anpassa dig till olika situationer. Var medveten om din
samtalston och tonhöjd.
Personliga orsaker är en del av människors identitet, och identitet är något som människor måste få
definiera sig själva genom.

Var respektfull när du tar upp känsliga ämnen.

INTERAKTION
Ge coacheen tid och utrymme att svara på alla frågor.
Ge coacheen en möjlighet att uttrycka sina idéer.
Bygg en bra personlig relation med coacheen.
Sätt gränser efter behov.
Hjälp inte coacheen med uppgifter när du känner att du måste - engagera dig när du känner att du
inte behöver!

MATERIAL
Håll allt material du samlar in från coacheen säkert och konfidentiellt.
Håll materialet organiserat.
Se till att materialet är hållbart och miljövänligt.
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SEKRETESS
Håll full sekretess under sessionen.
Ta hänsyn till känslig information i alla delar av projektet.
Se till att etablera GDPR-avtal.
Håll alla dina relationer i coachningsprocessen professionella.

INTRESSEKONFLIKT
Var medveten om vad coacheen behöver.
Ta reda på coacheens intressen.
Samla in nödvändig bakgrundsinformation, till exempel vad coacheen har studerat.
Favorisera inte en coachee.
Var medveten om varningstecknen på att en coachee tappar intresset.

FYSISKT
Respektera coacheens personliga utrymme.
Var uppmärksam på coacheens kroppsspråk.
Tänk på ditt eget kroppsspråk.
Fundera på om det finns någon bakgrundsinformation du behöver (religion, kultur ...).

COACHENS KUNSKAP
Lär känna lagar, metoder som används, mål du vill nå, verktyg etc.
Se till att du förstår dina begränsningar och möjligheter.
Förstå hur man skapar band till coacheen och hur man kommunicerar.
Lär dig hur du kan inspirera och motivera coacheen.
Ha en problemlösningsinställning!

MANIPULATION
Var vaksam för all sorts manipulation.
Använd öppna frågor.
Be om feedback.

MAKT
Sträva efter att hålla en neutral maktbalans.

(Skapat i Rumänien under en workshop som del av en kurs med 12 deltagare från Pif-base-teamet i maj 2019)
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PENGAR
Se till att inkludera allas perspektiv när du planerar budgeten.
Tänk på var du kan förvara potentiella pengar som coacheen samlar in och vem som är ansvarig för
dem. (Om du till exempel är en PiFbase-coach).
Ta med jämställdhet i budgeten i ekvationen. Hur mycket spenderas på projektet? Finns det en risk
för avund eller ojämlikhet mellan coachees?
Bekanta dig med nationella lagar och din organisations policy gällande fundraising.
Bestäm vad ni ska göra om det finns extra pengar efter projektet.



4.2 VÄRDEGRUND

Jag uppskattar

jag accepterar

Jag kan tolerera

Neutralt

Kari Helin introducerar en modell där sinnet avbildas som fyra olika områden. Jag uppskattar, jag

accepterar, jag kan tolerera, (neutralt område) och svårt att tolerera. Inom området för uppskattning

finns det viktigaste - de saker som driver oss och vårt tankesätt. Detta område är mycket kulturellt

bundet. Inom acceptansområdet finns det saker, sätt och fenomen som vi kan acceptera men som vi

inte nödvändigtvis uppskattar. Saker vi kan tolerera är ett ganska brett område, inklusive saker vi

uppskattar och accepterar, och även de saker som vi inte kan acceptera men ändå tolererar. Utanför

detta område finns det ett neutralt område som rymmer saker som vi inte alls har några speciella

känslor för. I "svårt att tolerera"-området placeras alla saker som vi har riktigt negativa känslor för - de

saker som gör oss illamående. Uppskattningsområdet är motsatsen till området "svårt att tolerera"

(Helin 1998), (Vartiainen-Ora 2005).

Som coach är det viktigt att känna till dina värderingar, särskilt de som är relaterade till ditt arbete. Att

känna igen dina egna värderingar och coacheens värderingar gör det lättare att agera på dem och

uppnå de mål du har satt upp tillsammans. Det är också värdefullt när du ska etablera gemensamma

regler i en coachningsprocess.

Svårt att tolerera
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Rita ditt eget värdefält, och
skriv in de saker som ligger i
de olika områdena för dig.

ÖVNING!

Kontrollera om någon av dina värderingar saknas och fråga dig
själv vad du kan göra för att förändra din miljö eller om det finns
andra sätt att återspegla detta värde i ditt liv.
Skriv ner nyckelvärden som du tycker finns för professionellt
ungdomsarbete.
Skriv ner ett personligt värde som du vill arbeta med som coach.

Tänk efter:
Lever du i enlighet med dina värderingar? Hur återspeglas dessa
värden i ditt liv? Vilka är dina värderingar? Vad är viktigt för dig?
Vilka av dina värderingar är inte representerade i ditt liv?

VERKTYG!
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Acceptans
Prestation

Ansvarighet
Noggrannhet

Driftighet
Anpassningsförmåga

Uppmärksamhet
Altruism
Ambition

Nöje
Säkerhet

Medvetenhet
Balans

Skönhet
Djärvhet

Mod
Briljans
Lugn

Uppriktighet
Kapabilitet

Försiktighet
Bekvämlighet

Utmaning
Välgörenhet

Renlighet
Klarhet

Duktighet
Engagemang
Sunt förnuft

Kommunikation
Gemenskap
Medkänsla
Kompetens

Koncentration
Förtroende
Förbindelse
Konsistens
Belåtenhet
Bidragande

Kontroll
Övertygelse

Samarbete
Mod

Artighet
Skapande
Kreativitet

Trovärdighet
Nyfikenhet
Avgörande

Beslutsamhet
Tillägnande
Pålitlighet

Bestämmande
Utveckling

Hängivenhet
Värdighet
Disciplin

Upptäckande
Driv

Effektivitet
Empati

Auktoritet
Uthållighet

Energi
Njutning

Entusiasm
Jämlikhet

Etik
Förträfflighet

Erfarenhet
Utforskning

Uttrycksfullhet
Rättvisa

Familj
Kändisskap
Oräddhet
Känslighet

Våldsamhet
Trohet
Fokus

Framsynthet
Frihet

Vänskap

Rolighet
Generositet
Genialitet
Givande
Godhet

Nåd
Tacksamhet

Storhet
Tillväxt
Lycka

Hårt arbete
Harmoni

Hälsa
Ärlighet

Ära
Hopp

Ödmjukhet
Fantasi

Förbättring
Oberoende

Individualitet
Innovation
Frågvishet

Insikt
Inspiration
Integritet
Intelligens
Intensitet
Intuition

Vanvördighet
Glädje

Vänlighet
Kunskap

Lag
Ledarskap
Inlärning

Logik
Kärlek

Lojalitet
Herravälde

Mognad
Mening

Måttfullhet
Motivation
Öppenhet
Optimism
Ordning

Organisation
Originalitet

Passion
Tålamod

Fred
Prestanda
Lekfullhet

Balans
Potential

Kraft
Närvaro

Produktivitet
Professionalism

Välstånd
Ändamålsenlighet

Kvalitet
Realism

Erkännande
Rekreation
Reflektion
Respekt
Ansvar

Återhållsamhet
Resultatorientering

Vördnad
Stränghet

Risk
Tillfredsställelse
Självständighet

Osjälviskhet
Känslighet

Service
Delning
Tystnad

Enkelhet
Uppriktighet
Skicklighet
Intelligens
Ensamhet
Andlighet

Spontanitet
Stabilitet

Status
Förvaltande

Styrka
Struktur

Framgång
Stöd

Överraskning
Hållbarhet

Talang
Lagarbete
Hållfasthet
Tacksamhet
Grundlighet

Omtänksamhet
Aktualitet
Tolerans
Tuffhet

Tradition
Genomskinlighet

Förtroende
Pålitlighet
Sanning

Förståelse
Unikhet
Enhet

Tapperhet
Seger
Kraft
Syn

Vitalitet
Rikedom

Välkomnande
Vinnande
Visdom

Underlighet

VÄRDEN



COACHINGMINDSET
5

Som coach måste du låta din coachee göra sina egna misstag och fixa dem själv. Coachningsprocessen

är personlig för coacheen och du är där för att hjälpa och stödja hen i att hantera dessa olika

upplevelser och känslor som följer med dem. Lita på ungdomen, lita på processen, ställ frågor och var

närvarande. Som coach bör din inställning vara att ha en livslång inlärningsprocess och observera

saker och människor omkring dig. I början kan coaching handla mycket om att testa sig fram, men med

verktygen i den här handboken kan du förhoppningsvis bli självsäker som coach snabbare. Coaching är

något som är lätt att lära sig men tar tid att verkligen behärska, och att utveckla din unika coachingstil.

Börja med att läsa några böcker från boklistan.

Som coach behöver du verkligen vara dig själv. Var öppen för att lära känna dig själv och acceptera det

du lär dig. Du måste också träna på coaching - ju mer desto bättre. För att hitta områden i din coaching

som du kan förbättra, be om feedback och se till att få den på ett bra sätt. Kom också ihåg att

utvärdera dina prestationer kontinuerligt själv. Var redo för dialog kring alla ämnen och steg i

processen. Allt detta bygger din inställning som coach, och därför kommer du aldrig att bli en fullärd

coach - du kommer alltid att växa och bli bättre.

Det finns flera sätt att bli en professionell coach. Om det är ditt mål, börja med att leta efter

möjligheter i ditt eget land eller med ICF (International Coach Federation).
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Välj ett eller två av dina personliga
mål och fundera på vilka steg som

kan ta dig mot ditt mål.

Välj fyra steg och ta ett foto som
representerar vart och ett.

Gör ett collage av bilderna och
använd den som bakgrundsbild i
mobilen eller datorn. På det här

sättet får du dagliga påminnelser om
stegen, och förhoppningsvis kan

detta driva dig till att vidta åtgärder
för att uppnå målet.

ÖVNING!

Välj ett eller två av dina personliga mål och
fundera på hur du kan få dem att hända.

 
Skriv några meningar om hur du tror att du
kommer att känna dig när du har uppnått

ditt mål och hur ditt liv kommer att se ut då.
 

Spara texten på en plats där du kan läsa den
flera gånger om dagen. På det här sättet får

du en känsla för hur det skulle vara att ha
uppnått målet, och det leder dig till aktivt

görande och beslutsfattande för att komma
mot målet.

 

ÖVNING!



Det finns vissa regler och värderingar som en coach kan lita på i sin coachingprocess. Vi har

sammanställt dessa instruktioner i en checklista. Fundera på vad de betyder för dig och hur du kan

använda dem i praktiken.

COACHINGLAGAR

Älska ditt arbete

Tro på drömmar

Låt coachees göra saker själva

Skapa en säker atmosfär

Investera din tid

Var där och var intresserad

Ta i från tårna

Lita på dig själv

Visa coacheerna att du litar på dem

Gör inte deras uppgifter åt dem

Ge stöd

Dela med dig av dina berättelser

Uppmärksamma tiden som coacheerna lägger på sitt

projekt

Låt coacheerna veta att du finns där för att hjälpa dem

Tänk efter när du hanterar situationen

Belöna coacheerna
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2000-talsfärdigheterna är 12 förmågor som

dagens studenter behöver för att lyckas i sin karriär

i "informationsåldern". Dessa förmågor betonas

nuförtiden i coachingvärlden. Att lära sig dessa

färdigheter främjar en livslångt lärande och

personlig utveckling. Ungdomscoaching och

projektaktiviteter är inlärningsmiljöer som stödjer

ungas tillväxt och deras färdigheter.

Unga människor behöver vissa färdigheter för att

fungera i sitt framtida arbetsliv och samhälle.

2000-talsfärdigheterna är de saker som kommer

att krävas av alla i framtiden.

Tänkande, arbetsförmåga, ledarskapsförmåga och

färdighet att leva som världsmedborgare är det

som människor behöver för att vara produktiva och

kreativa arbetare och medborgare. När man

coachar ungdomar är det bra att sätta mål som

matchar just dessa utvecklingsområden.

2000-TALSFÄRDIGHETERNA:

Kritiskt tänkande

Kreativitet

 Samarbete

Kommunikation 

 Informationskunnighet

 Mediakunnighet

Teknologikunnighet

Flexibilitet

Ledarskap

 Initiativförmåga

Produktivitet

Social förmåga

"Dessa färdigheter är avsedda att hjälpa eleverna att hålla jämna steg med dagens moderna

marknader. Varje färdighet är unik med tanke på hur den hjälper studenterna, men de har alla en sak

gemensamt. De är väsentliga i internets tid." (Reports.weforum.org.2020)

 

5+% av dagens yrken kommer inte finnas om 20 år.

50% av dagens studenter kommer att  ha yrken som inte finns idag.

                                                                                (Reports.weforum.org. 2020)

"Europeiska kommissionen samarbetar med EU: s medlemsstater för att stödja och stärka utvecklingen

av nyckelkompetenser och grundläggande färdigheter för alla, från tidig ålder och under hela livet. Alla

har rätt till inkluderande utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande som utvecklar

nyckelkompetenser och grundläggande färdigheter. Nyckelkompetenser och grundläggande

färdigheter behövs av alla för självförverkligande och utveckling, anställbarhet, social integration och

aktivt medborgarskap. " (Europeiska kommissionen 2020)
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Läskunnighet
Flerspråkighet
Numeriska, vetenskapliga och tekniska färdigheter
Digital och teknikbaserad kompetens
Interpersonella färdigheter och förmågan att anta nya kompetenser
Aktivt medborgarskap
Företagande
Kulturell medvetenhet och uttryck

De reviderade nyckelkompetenserna är:



5.1 ATT FRÅGA FRÅGOR
II coachning är kärnmålet att hjälpa coacheerna att bli sig själva - att hjälpa personen att hitta ett sätt

att leda sig själv framåt. Coaching är först och främst en mental process, och frågor är en coach's bästa

vänner. Frågor får coacheen att reflektera över sin egen verklighet. Den mentala bilden av deras

verklighet blir tydligare när coacheen hittar svaret på coachens frågor. Samtidigt kan coacheen komma

med en lösning som svar. Coachen måste ha en plan, men också kunna justera vilken typ av frågor de

ställer i farten. En fråga i sig triggar olika idéer i coacheens sinne. Det finns inte alltid ett rätt svar. Bra

frågor är de som skapas genom att lyssna, och inte genom att planera i förväg.

Det finns två olika typer av frågor - öppna och stängda. I stängda frågor har du fördefinierade

svarsalternativ och i öppna frågor använder coacheen sina egna ord för att svara. I coachning används

oftast mer öppna frågor än stängda. Detta beror på att öppna frågor ofta leder till djupare diskussioner

om ett ämne, medan slutna frågor kan användas om coachen vill ha ett ja eller nej. Om coachen ger

färdiga lösningar eller svar förlorar coacheen sitt inflytande över situationen. Coacheens egna svar

hjälper hen att lära sig och förverkliga saker för sig själv.

För att vara en bra coach måste du ställa bra frågor. I varje situation måste coachen lyssna och

koncentrera sig på coacheens ord och uttryck. Det är något som en coach kan och måste öva på. Ibland

måste coachen till och med "tejpa för sin egen mun" för att ge coacheen utrymme och tid att hitta sina

ord. Bra frågor är väl anpassade, enkelt formulerade, har ett syfte och kan besvaras intuitivt av

coacheen. En coach ska aldrig få en coachee att känna att de har gett ett "felaktigt" svar eller försöka

kontrollera dem med frågorna. Bra frågor kan påverka en coachees tankar utan att vara manipulerande.

När du ställer frågor kommer din ton att påverka hur lyssnaren tolkar frågan. Olika frågor som passar

olika situationer är coachens viktigaste verktyg. Coachen ansvarar för innehållet i coachingprocessen

och för att vägleda arbetet mot de mål som coacheen har satt. Coachen ställer insiktsfulla frågor, lyfter

fram coacheens potential och uppmuntrar coacheen att prova nya saker.

(Julie Starr 2016. Asking effective questions. The coaching manual.)
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Bygga
relation

Olika nivåer
av

lyssnande

Användning
av intuition

Värderingar
vi arbetar

utifrån

Fråga
effektiva

frågor

Ge
konstruktiv

feedback

Frågor bör ställas en och en,
med lagom tid emellan.

PÅMINNELSE!



FRÅGEPAKET

Kärnfrågor

"Varför gör vi det här?" "Vad är syftet med detta?"

Hypotetiska frågor

"Vad skulle hända?"

Problemlösningsfrågor

"Vad borde göras för att få det här att funka?"

Ledande frågor

"Visst är det här vad vi är vana att tänka?"

Organiserande frågor

"Hur ska vi göra det?"

Experimentella frågor

"Om det här är fallet, vad händer då?"

Förklarande frågor

"Vad baseras det här på?"

Begränsande frågor

"Vad är viktigast?"

Strategiska frågor

"Var leder detta oss?"

Metaforiska frågor

"Om du skulle beskriva detta med en färg, vilken skulle det då vara?"

Frågor som ger alternativ

"Om det fanns tre olika varianter av det här, vad skulle de då vara?"

Absurda frågor

"Vad skulle hända om Batman hjälpte dig?"

(Hassinen 2008), (Romppanen 2019)
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Testa att ställa samma fråga
till någon med tre olika

röstlägen/toner. Blir det
någon skillnad på svaren?

 

ÖVNING!

Skapa ett frågepaket för
sessioner för att snabbt
kunna komma med bra

frågor. Ändra dessa frågor för
att skapa ditt eget

frågepaket.
 

ÖVNING!



5.2 BLOCKERINGAR
I coachingprocessen kan en coach möta situationer där coacheen har mentala eller fysiska blockeringar.

En coachee kan vara rädd för att få avslag från en eventuell sponsor eller ha andra självtviveltankar.

Dessa blockeringar kan övervinnas genom att använda verktyg som passar situationen. I dessa

situationer kan en uppgift som verkade vara lätt eller tidigare varit lätt plötsligt verka för svår eller för

stor för att reda ut. I dessa blockeringssituationer behöver coacheen coachens hjälp och vägledning.

Coachen kan ställa frågor för att försöka lösa problemet, och vägleda coacheen genom att ställa mer

fördjupade frågor eller använda blockeringsverktyg.

Det viktiga är att coachen inte ger raka svar, för att värna om coacheens inlärningsprocess. Om dessa

situationer inte hanteras ordentligt kan det orsaka problem senare i coachingprocessen. Därför måste

coachen börja tackla problemet snabbt. Verktygen kan också användas för att lösa en coach's egna

blockeringssituationer. En coach kan också använda sitt nätverk för att lösa en blockering genom att

bjuda in någon de tror kan hjälpa. Alternativt kan coacheen be om hjälp från en person som de känner

och som inte vet något om det aktuella ämnet. Ibland hjälper det att titta på saker ur ett annat

perspektiv. Av den anledningen är ett annat bra verktyg att använda SWOT, där du listar styrkor,

svagheter, möjligheter och hot. Se kapitel 10 för fler verktyg.
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"Hemligheten med att komma framåt är komma igång." — Mark Twain

"Mål må ge fokus, men drömmar ger kraft." — John Maxwell

"Tuffa tider håller inte för evigt. Det gör tuffa människor." — Robert H. Schuller

"Tro på att du kan, så är du halvvägs framme." — Theodore Roosevelt

"Det spelar ingen roll hur långsamt du rör dig bara du inte stannar." — Confucius

IN
T

E
R

N
A

E
X

T
E

R
N

A
POSITIVA NEGATIVA



Hur viktigt är _______ verkligen för dig?
Vad händer om du sänker dina förväntningar och startar på det sättet?
Hur kan du göra det enklare?
Hur fungerar detta för dig?
Vad händer om du fortsätter att agera som du har gjort?
Vad undviker du?
Om du visste vad som egentligen hindrade dig, vad skulle det vara?
Vad ser eller erkänner du inte?
Föreställ dig för ett ögonblick att problemet är löst. Hur kom du dit?
Vad är du redo att ändra?
Vad är problemet i ett nötskal?
Vad gör dig uppspelt och inspirerar dig? Gör en lista!
Vad kan göra skillnad? Vad skulle göra skillnad?
Om ditt problem skulle ha lösts över en natt, vem skulle ha hjälpt dig?
Vilken information kan du söka efter för att hjälpa dig att hitta det första steget?

FRÅGOR ATT ANVÄNDA NÄR DU FASTNAT

VERKTYG!

Läs listan i förväg! Välj några
frågor och ändra för att passa

situationen. Du kan också
göra dina egna frågor!

 

PÅMINNELSE!

Det är helt meningslöst att sitta och vänta på en bra idé eller en bra start. Ibland börjar det bara inte

som i dina drömmar. Det finns många sätt att öka kreativiteten och motivationen, och att leta efter nya

sätt att agera. När du helt enkelt börjar att göra något bygger det gradvis upp ett flow av görande och

genererar entusiasm, och med det kan du till och med komma på något helt nytt. Börja utforska!

Processen kommer att bli bättre och bättre när du går framåt hittar rätt sätt för dig.

Läs böcker, sök efter information och lär dig. Om det finns en blockering eller några svårigheter måste

någon, någonstans redan ha vunnit den striden. Sätt upp dina mål, skriv ner en tidsgräns och arbeta

hårt. Finns det någon som kan hjälpa dig? Vem vet vad du borde göra i din situation? Tveka inte på att

be om hjälp.

Om du inte vet hur du ska gå vidare, ge dig själv en paus. Gör något helt annat ett tag - ändra din miljö

och vila. Be om feedback och lär dig av den. Hitta kärnan av problemet och fokusera på den.
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5.3 MOTIVATION
Motivation är ett komplicerat dynamiskt fenomen med flera nivåer, och det kan kanske vara en persons

största resurs. De två huvudmotiven är inneboende motivation och yttre motivation. Inneboende

motivation motiverar en person att göra något för att de tycker att det är tilltalande och i linje med sina

personliga värderingar, och vanligtvis varar den längre och är mer hållbar än yttre motivation. Yttre

motivation betyder att en person har ett mål som de vill uppnå baserat på extern nytta eller tvång. Det

kan användas som ett verktyg för att uppnå mål om åtgärdens värde accepteras och därför blir en del

av människans inre motivation.

Grunden för motivation är personliga värden, behov och livsmål. Känslan av kontroll och de förväntade

konsekvenserna är också involverade. Motivation kan förklaras som tre hierarkiska steg, från personliga

motiveringsfaktorer, till faktorer som kommer från sammanhang, handling och situation. Högst är det

personliga stadiet, där motivation ses som en del av en persons personlighet; människor har olika

värderingar och livsmål och motiveras mot saker som är i linje med deras värderingar och mål. Den

andra, kontextuell motivation, innebär att människor fattar beslut baserat på vad deras kontextuella

faktorer är. Det kontextuella stadiet inkluderar människors livscirklar, som familj, arbete, hälsa, hobbyer

och sociala relationer. Det tredje steget är situationsbaserad motivation, som bygger på en specifik

handling eller situation. Personlig och kontextuell motivation definierar större delen av

situationsbaserad motivation.
(Guay, Nageau & Vallerand 2003, 29,992-1004),

(Autti-Rämö, Rajavaara, Salminen, Ylinen, Aalto, Aalto & Seppälä 2016, 74-82).
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Personen känner och accepterar det mål som har satts som sitt eget.
Personen förstår fördelarna (för sig själv och andra) av att nå målet.
Personen tror att målet är uppnåbart.
Personen upplever att de gör framsteg och kan lyckas.
Personen har övervägt möjliga bakslag i förväg och vet hur man ska hantera dem.

En stark motivation bildas utifrån fem olika faktorer:

(Furman, Pinjola & Rubanovitsch 2014,159.)

"Bra frågor informerar, jättebra frågor transformerar."
                — Ken Coleman
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Gör en motivationsspellista
för att hålla dig motiverad!

ÖVNING!

Som coach måste du hålla din motivation uppe och lära dig vad som motiverar din coachee. Alla har

olika saker som får dem motiverade, och det kommer att vara viktig information under

coachingprocessen, om coacheen skulle tappa motivationen. När en coachee lär sig vad som motiverar

dem kan du hjälpa dem att lösa blockeringar och hjälpa dem att bli motiverade. Några vanliga

motivatorer är tillhörighet, autonomi, kreativitet, expertis, inflytande, materiella belöningar, mening,

erkännande och säkerhet.

Tillhörighet

Autonomi

Kreativitet

Expertis

Inflytande

Materiella belöningar

Mening

Erkännande

Säkerhet

Tillhörighet till ett samhälle, goda och nära relationer.

Känsla av kontroll genom att kunna fatta viktiga beslut, oberoende.

Vilja att förnya, planera och identifieras som unik.

Hög prestationsnivå inom ett specialiserat område.

Att vara lagledare, ha kontroll över andra och resurser.

Besittningar, rikedom och hög/specifik levnadsstandard.

Att göra saker som gynnar sig själv och som tros vara värdefulla för sin

egen skull.

Att erkännas och respekteras av andra.

En solid och förutsägbar framtid.

(Soames. 2019, 96-98.)

Vilka är mina mål? Hur kan jag dra nytta av att uppnå dessa mål? Vilka är fördelarna för andra?
Var i processen att nå målet är jag just nu? Hur kom jag till den här punkten, och var det någon som
hjälpte eller stöttade mig?
Hur vet jag när jag har nått nästa steg? Vilka saker vet jag att jag kan uppnå, som leder till att jag
når mitt mål?
När jag har nått mitt mål, vem vill jag tacka, och hur?

För att hålla dig motiverad kan du ställa dig själv följande frågor:

(Salmela-Aro, Nurmi & Feldt).
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MOTIVERANDE CITAT
Om du känner för att ge upp, bara kolla bakåt och se hur långt du kommit.

“Sättet att starta är att sluta snacka och börja göra.” – Walt Disney

"Man hittar inte viljestyrka, man skapar den." - Unknown

"Du kommer aldrig att ha motivation hela tiden. Du måste lära dig att vara disciplinerad." - Jim Rohn

"I ögonblicket du tvivlar på om du kan flyga tappar du för alltid förmågan att göra det ." – J.M. Barrie

“Man lär sig mer av misslyckande än av framgång. Låt inte misslyckanden stoppa dig. Misslyckanden

skapar karaktär.” – Eleanor Roosevelt

“Om man jobbar på något man verkligen bryr sig om behöver man ingen knuff i ryggen.

Visionen drar en framåt.” – Steve Jobs

"Med den nya dagen kommer ny styrka och nya tankar. Allt du någonsin velat ha finns på andra sidan

rädslan." — George Addair

“Vad du saknar i talang kan du kompensera för med vilja, driv och att alltid ge 110%.” – Don Zimmer

“Att läsa är för sinnet, som att träna är för kroppen.” – Joseph Addison

"Smärtan du känner idag kommer vara styrkan du känner imorgon." – Unknown

“Vare sig du tror att du kan eller inte, så har du rätt.” – Jim Boomer
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"Livet är 10% av vad som händer med dig och 90% hur du

reagerar på det."

                            — Charles R. Swindoll

Motivation uppstår inte av sig självt. Det är en uppsättning färdigheter som du kan lära dig och som du

måste arbeta för. Det är viktigt att vara omgiven av likasinnade människor som du kan vara dig själv

med. Många studier har visat att en person är motiverad när han eller hon känner att det arbete han

eller hon gör är viktigt, känner sig som en del av teamet och kan känna att deras deltagande betyder

något.

Du kan hjälpa någon annan att bli motiverad genom att lyssna, visa intresse och säga tack. Igen,

nyckelmotivatorn är självkänsla. Se till att du gör rätt saker, med rätt team, så kommer det att finnas

motivation. Du kan känna igen de rätta sakerna genom att tänka på vad som ger dig det bästa värdet

för din tid, dina mål och din insats.



Kosmetiskt lyssnande innebär att du bara låtsas lyssna, medan det finns något annat i ditt sinne

som styr dig bort från din coachingsession.

Selektivt lyssnande innebär att du bara lyssnar på det du vill höra och försöker bedöma om det du

hör är ens värt att lyssna på. Du är inte uppmärksam på vad den andra personen säger - du väntar

bara på din tur att prata.

Aktivt lyssnande är den färdighet som en coach behöver fokusera på. När du lyssnar aktivt är du

verkligen närvarande och intresserad av vad den andra personen säger. Aktivt lyssnande leder till

ömsesidig förståelse. En aktiv lyssnare kan också se saker ur den andres perspektiv.

Som coach är en av de viktigaste färdigheterna att bemästra att lyssna och vara riktigt närvarande. För

att förstå feedback måste både coachen och coacheen veta hur man lyssnar och kommunicerar. Aktivt

lyssnande är den viktigaste färdigheten/verktyget som en tränare kan använda. Det spelar stor rom

ifall du bara hör, eller lyssnar aktivt. En god lyssnare förstår inte bara vad som sägs utan kan också

hjälpa den som talar att klargöra sina känslor och problem för lyssnaren. Lyssnande kan delas in i tre

olika typer: kosmetiskt, selektivt och aktivt.

5.4 ATT LYSSNA AKTIVT

                                                                                                                         By: Maya Angelou

 

Människor vill omedvetet att dessa fyra frågor ska besvaras med ett implicit ”ja” av personen de pratar

med. Att försöka lyssna på din coachee och svara ja på dessa fyra frågor kan göra mirakel som coach.
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VERKTYG!

 Ser du mig?

Bryr du dig om att jag är här?

Räcker jag för dig, eller behöver jag blir bättre på något sätt?

Syns det att jag är speciell för dig på sättet du tittar på mig?



En avbrytande lyssnare håller sig till ämnet, men ändrar

konversationens gång som de vill genom att avbryta talaren.

Genom att avbryta talaren får de dem att förlora fokus, och

konversationsflödet går som lyssnaren vill.

Avbrytande lyssnare

En rådgivande lyssnare är inte särskilt intresserad av

erfarenheterna som den person de kommunicerar med har; de är

för ivriga att ge råd och vägledning om hur man använder

verktyg som de tycker är kloka att använda. Personen som

talade kan bli stött för att de inte fick dela sina egna tankar,

eftersom lyssnaren körde över dem i konversationen.

Rådgivande lyssnare

En allsmäktig lyssnare försöker göra flera saker samtidigt och

tycker att de är viktiga och skickliga. Den här typen av lyssnare

har inte tid att se sin konversationspartner i ögonen och har

inte tid att vara uppmärksam på icke-verbal kommunikation.

Den som pratar blir lätt obekväm och konversationen torkar

vanligtvis ut snabbt.

Allsmäktig lyssnare

(Ahonen & Lohtaja-Ahonen 2014,121-125.)

Om en coach märker att de agerar som en av dessa lyssnartyper bör de be om ursäkt, ta en paus och

börja behandla sin konversationspartner som en likvärdig. De bör fokusera på att vara riktigt

intresserade och närvarande i ögonblicket, och de bör be om feedback.

En självcentrerad lyssnare uppmärksammar bara saker som de

vill höra och pratar bara om sina upplevelser av dessa saker.

Fokus och balansen i diskussionen flyttas från coacheens

erfarenheter till coachens. Coachens berättelser kan vara ett

värdefullt verktyg att använda, men inte på det här sättet!

Självcentrerad lyssnare

Det finns fyra lyssnartyper som coacher inte bör vara:
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KOMMUNIKATION

Ord

Ton

icke-verbalt

7%

38%

55%

 (Soames 2019, 81-82.)

För att bli en bra kommunikatör behöver en coach träna på att lyssna aktivt och lära sig att observera

icke-verbalt språk och ton med andra människor. Icke-verbalt språk är vanligtvis omedvetet, såsom

kroppsspråk och uttryck. Kommunikation består av 7% uttalade ord, 38% ton och 55% icke-verbala

signaler. Coachens uppgift är att spegla alla dessa så att coacheen kan förstå hur de verkligen mår.

(Soames 2019, 81-82.)

5.5 FEEDBACK
Som coach måste du vara medveten om att det inte finns bra eller dålig feedback, bara bra eller dåligt

given feedback. Feedback ges alltid baserat på iakttagelser och inflytande. Feedbackgivaren bör ha två

mål. Det ena är att hjälpa mottagaren att utvecklas, och det andra är att uttrycka feedbackgivarens

egna känslor och tankar - den första är den viktigaste. Innan du ger feedback, se till att du frågar

personen framför dig om de vill ha feedback och om de är beredda att få den. Ge bara feedback om de

svarar ja eller när de ber om feedback. Detta är viktigt för resultatet av feedbacken. Oönskad feedback

är dåligt given feedback. Det är bra att komma överens om gemensamma regler om när och hur man

ger feedback i början av en coachingprocess. Kom ihåg att justera och variera dina feedback-verktyg

beroende på coacheens ålder, utvecklingsstadium och känslomässig mognad - till exempel en ungdom

eller en vuxen. Ungdomar och vuxna kan ta emot feedback olika, eftersom vuxna vanligtvis har bättre

färdigheter i att hantera feedback. Det är viktigt att lära sig både att ge och ta emot feedback, för på

så sätt utvecklas och lära sig av sina framgångar och missöden. Som coach måste du bedöma hur du

ger feedback beroende på hur väl du tror att coacheen kan hantera det och hur långt de har kommit i

coachingprocessen.
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"Ett mål utan en plan är bara en önskan."

                  ― Antoine de Saint-Exupéry                            



Feedback visar var du befinner dig i en process och håller dig i rätt riktning för att uppnå dina mål och

fatta rätt beslut. Det kommer att ge dig information om hur ditt beteende påverkar andra, och visar

dina styrkor och saker du kan utveckla. Att få feedback ökar självmedvetenheten och är ett praktiskt

sätt att uttrycka dina känslor. När du blir mer självmedveten och mer öppen kommer dina

kommunikationsförmågor att utvecklas. Feedback är det enklaste och snabbaste sättet att visa

innebörden av någons arbete, öka framgång, hålla människor ansvariga och öka kommunikation.

De vanligaste hindren du kommer att stöta på när du ger feedback är dina egna värderingar och ditt

teams eller arbetsplatsens dåliga vanor och praxis. Icke-organiserad feedback, oklara mål, rädsla för

konsekvenser, tidsbrist, fördomar, försummelse och antaganden är saker som nästan garanterar att

feedback inte kommer att ges eller behandlas ordentligt. Effekten av feedback beror på hur du

använder den, och det är lätt att ge bra feedback när det finns tydliga instruktioner och när feedback

ges av rätt skäl. Anta inte - ge ärlig feedback. En coach måste kunna skräddarsy hur de ger feedback

och vilka verktyg de ska använda till olika coacheer. Det finns ett verktyg som heter ''DISC-tabellen''

som kan användas för att visa hur olika typer av coacheer kommer att hantera effektfull respektive

korrigerande feedback. (Se 10. Fler verktyg) En coach måste komma ihåg att ge mer effektfull feedback

än korrigerande feedback.

En enkel modell för att ge effektfull feedback:

När du sa / gjorde / skrev _____________ kände / upplevde jag ___________________.

Använd dessa verb eller ändra dem för att passa situationen.

Efter att ha gett feedback, håll munnen och låt mottagaren bestämma vad hen ska göra med

feedbacken. Om de vill kan de be dig att utveckla dina observationer.
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(Ahonen & Lohtaja-Ahonen 2014, 59-60, 81.)

UTMANING

Ge feedback till andra

minst tre gånger per

dag under en vecka.

 

Kom ihåg att be om
feedback gällande dig själv
också!
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Ge feedback

till andra minst tre gånger

per dag under en månad.

 

UTMANING

Ge feedback till andra minst

3 gånger per dag i 3

månader och fortsätt att

öva på detta resten av ditt

liv.

 

UTMANING



1. Jag vet vad feedback betyder och jag vill ge feedback även när andra inte gör det.

2. Jag känner till mina egna mål, och min arbetsplats mål, och arbetsplats regler.

3. Jag vågar ge korrigerande feedback till vem som helst.

4. Jag ger feedback till andra dagligen och jag får också feedback själv.

5. Jag tycker det är lätt att erkänna mina egna misstag och meddela andra om sina misstag.

6. Jag tycker att det är lätt att låta andra människor veta om jag tycker att deras beteende är

trevligt eller inte.

7. Jag ger feedback till alla, oavsett status, personlighet, utvecklingsstadium, framgång eller andra

liknande faktorer.

8. Jag gillar att observera hur människor gör sitt jobb, och jag berättar för dem vad jag tycker.

9. Jag gillar att hjälpa andra eftersom jag vet att alla vill bli bättre och utvecklas i deras arbete.

10. När jag vill att andra ska veta vad jag tycker säger jag det direkt till dem.

Om du höll med om sju eller fler påståenden använder du feedback för att utvecklas och stödja andra i

deras utveckling - eller åtminstone har du goda möjligheter att göra det. Kom ihåg att ge mer

uppmuntrande feedback än korrigerande feedback.

Om du inte höll med om sju eller flera påståenden är vikten av feedback inte ett helt tydligt koncept för

dig eller din arbetsplats. Fundera på vad du kan göra för att ändra dina tankar och attityd, och hur du

kan ändra metoder för att skapa en miljö som är mer inriktad på utveckling.

Effektfull feedback ges:

1. På ett överenskommet sätt, lugnt och kontinuerligt.

2. För att nå mål och följa arbetsplatsregler.

3. Mer om framgång än om misslyckande.

4. Om relevanta frågor för att stödja mottagarens utveckling.

5. Innehåller två delar: observation och inflytande, och lämnar

beslutsfattandet åt mottagaren.

(Ahonen & Lohtaja-Ahonen 2014, 59-60, 81), (Soames 2019, 99)

35PiFbase international | www.pifbaseinternational.com

PÅMINNELSE!

Gå igenom följande lista med påstående - håller du med dem eller inte?

 

ÖVNING!



EN COACHINGSESSIONS
STRUKTUR

6

15 1570

START

Föregående  
session

Hej

Mål

Verktyg

Dialog

Motivation

Göra

Frågor

Aktivt
lyssnande

Tänkande

Frågor

Tid Plats Förtroende

Utforskande

Summering

Mål

Nästa steg

COACHING AVSLUTNING

Coachingprocesser kan utformas utifrån olika tidsramar. En process består av många individuella

coachingsessioner. En coachingsession kan delas in i tre olika sektioner - start, coaching och avslutning.

Alla sektioner är essentiella delar av coaching. Coachen planerar sektionerna och tiden så att de mål

som satts upp tillsammans uppfylls. Vanligtvis varar en coachingsession från 45 minuter till 1,5 timme.

Trots att en process är coacheens egen kommer coachen att ha en slags dold plan för sessionerna.

Planen är inte synlig för coacheen, men med den kan coachen knuffa coacheen i rätt riktning.

 (Coachcampus.com 2020)
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Inte alla verktyg och metoder

fungerar med alla, eftersom vi

alla är olika. Lär dig att

anpassa och förvara ett

reservverktyg i bakfickan!

 

PÅMINNELSE!

Fundera på vilken typ av

coachingutrymme du kan behöva

för att öka coacheens aktivitet,

lugna deras humör eller öka deras

kreativitet.

 

ÖVNING!



Den första delen av coachingsessionen bygger förtroende, etablerar mål och grunden för den specifika

sessionen. Det är viktigt att gå igenom hälsningar och nyheter från både coachen och coacheen. Om

coachingsessionen är i början av coachingprocessen, ta er tid att lära känna varandra. Om det inte är

den första sessionen går du igenom den föregående sessionens samtal och aktiviteter. Efter den

föregående coachingsessionen kan coacheen ha haft tankar som dykt upp efteråt, du kanske har

kommit överens om läxuppgifter eller väckt frågor. Det är viktigt för coacheen att komma ihåg att se till

att dessa frågor tas upp under den första delen av en coachingsession. I slutet av denna sektion sätter

coacheen sina egna mål för sessionen. Cirka 15% av den totala tillgängliga tiden från sessionen är

reserverad för startsektionen.

START  15%
Hallå! Välkommen!

Koppla till senaste sessionen

Coacheens egna mål

 

COACHA UNGDOMEN  70%
Frågor, handling, tänkande, dialog, aktivt lyssnande och önskade

resultat. Att bjuda in coacheen att utforska olika handlingar eller

byta perspektiv för att hitta möjliga lösningar.

 

Den faktiska arbetstiden är cirka 70% av den tillgängliga tiden. Detta är den tid då ungdomen tänker

på och gör saker som leder till de mål som satts upp. Coachen bygger dialog, ställer rätt frågor, lyssnar

aktivt, använder en mängd olika verktyg och metoder för att hjälpa coacheen att utforska olika

synpunkter, tillvägagångssätt och effekter av olika lösningar. Coachen har sin egen plan för sessionen,

som ändras vid behov.

AVSLUTNING  15%
Sammanfattning

Nästa steg och åtgärder

Mål för nästa session

 

I slutet av sessionen kommer coachen och coacheen att ta lite tid till att sammanfatta deras tankar och

saker som gjordes under sessionen. Tillsammans går de igenom (utvärdering/feedback/reflektion) vad

som uppnåddes, vad coacheen lärt sig, vad nästa mål är och nästa steg för coachningen. Coachens

egna tankar är viktiga för inlärning och framsteg, och det är en bra idé för coachen att ta hänsyn till

dem när de väljer vilken coachingmetod som passar coacheen bäst. Denna del av sessionen använder

lika mycket tid som startsektionen, 15%.
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Gör en plan för coachingsessionen

En coachingprocess planeras alltid för att uppfylla ett specifikt mål som har valts. När du planerar en

coachingsession är det viktigt att coachen överväger coacheens och coachens egna egenskaper,

verktygen, tillvägagångssätten, tiden och platsen och hur dessa kan ändras vid behov på ett planerat

sätt. Allt det ovanstående påverkar atmosfären i coachingsessionerna och genom den coachingens

framsteg.

En bra plan som kan ändras är grunden för hela processen, därför:

(Getsmarter.com 2020)
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Sätt mål för coachingprocessen och skapa en röd tråd för hela processen.

Gör ett coachingavtal med coacheen.

Bestäm hur ni ska kommunicera och håll kontakten mellan sessionerna.

Gör en plan för hela coachingprocessen med dess innehåll - en sessionsspecifik plan och ett

schema.

Ta hänsyn till coacheens egna kunskaper, färdigheter, intressen, motivation och resurser.

Ta hänsyn till coacheens/teamets nivå, dynamik, motivation, ålder, begränsningar,

inlärningsstilar, svagheter, styrkor och andra möjliga faktorer som påverkar coachingens

framsteg.

Att bygga förtroende är grunden för allt. Coachen väljer de verktyg, övningar, frågor och

material som behövs för att bygga förtroende mellan coach och coachee.

Tänk på hur platsen påverkar coachingens flöde och stämning. Det är viktigt att överväga

vilken utrustning som används, om nycklarna och andra "plats-logistiska" saker är i ordning,

hur utrymmet är, vilka hinder det finns, praktiska arrangemang, bygga önskad atmosfär

etc.

Lämplig mängd arbete mellan coachingsessioner. Metoder som läxor, skriva en

inlärningsdagbok, anteckna eller skicka påminnelser kan användas om det behövs.

Reflektera och ge feedback. Målet med coachingprocessen är att öka coacheens förståelse

och lärande och ge dem nya färdigheter. I slutet av sessionen bör framstegen utvärderas.

Det är bra att använda olika och alternativa metoder och frågor för feedback och

utvärderingsdiskussioner med coacheen.

Gör en uppföljningsplan. Det är också bra för coachen att planera vad som händer när

coachingprocessen är klar, och "eftervård". Kan man sätta en kontrollpunkt för framtiden,

till exempel tre månader bort, eller behöver coacheen omdirigeras till andra tjänster? Hur

ser du till att coacheen håller sina löften?



"Alla behöver vi människor som ger oss feedback. Det är så vi

utvecklas."                                                                                                ― Bill Gates
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UTMANING

Ta en ny metod och

prova den med

coacheen. Be om

feedback.

 

Ta en välbekant metod

som du är bekväm med

och gör några ändringar

för att passa målet bättre!

 

UTMANING

Skapa en arbetsmetod eller

övning för att passa syftet

med sessionen eller

målet. Vilken typ av verktyg

skulle vara rätt för det

coachingögonblicket?

 

UTMANING

39



ERFARENHETER 
OCH BERÄTTELSER

7

Här är några berättelser från ungdomar (Aaron, Ragnar, Stephanie och Ioana-Alexandra) som alla har

gått igenom en coachingprocess. De pratar om sina erfarenheter och vilka "superkrafter" de fick från

coachningsprocessen. Efter ungdomsberättelserna delar professionella coacher (Niina, Matias, Satu,

Danielle, Fredrik och Laura), som alla använder olika typer av coaching i sitt arbete, sina berättelser och

ger tips och bokrekommendationer för coacher som vill utveckla sina coachingskunskaper .

7.1 AARON SILJANDER

När jag var 12 år hölls en undersökning på vår skola om vad som borde utvecklas eller vad som saknas i

vår stad. De flesta rösterna gick till att reparera eller bygga en skatepark. Då skejtade jag dagligen och

jag röstade också på skateparken vid undersökningen. En dag kom en ungdomscoach till vår skola och

alla ungdomar som var intresserade av det skateparksprojektet samlades i ett möte. Då kände jag inte

någon som deltog i mötet men det förändrades snabbt. Under samma möte gjorde vi planer för

projektet, hur man bygger en ny skatepark, och efter det projektet startade jag många nya projekt och

coachingprocesser med den coachens stöd.

Min första coachningsprocess vid 12 års ålder var att bygga den skateparken och hela teamet fick

Utmärkelsen för Demokrati från Finska Justitieministeriet och några av oss fick träffa Finlands

president. Ett år efter det projektet organiserade jag och några av mina vänner två utförsåknings-

event, REWI 2K15 och REWI 2K16. I dessa projekt var jag projektledare i vårt team. Efter att ha

organiserat det andra evenemanget, REWI 2K16, blev vårt projektteam inbjudet att delta i

organisationen av "Kahjo Extreme Slide"-evenemanget här i Finland.
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21 år gammal

Deltog i min första coachingprocess vid 12 års ålder

Min största dröm är att bli ekonomiskt oberoende, och genom

att starta mitt eget företag kan jag också erbjuda andra jobb.

Min superkraft är mod!



De här coachingprocesserna var bra! Det var bra att vi inte fick några raka svar och genom att göra det

lärde vi oss att hitta information och svar själva. Faktum är att den färdigheten också har visat sig vara

mycket användbar senare i livet, till exempel i den finska armén, där den färdigheten kallades "en

genuin ledarskapsförmåga". Från dessa coachingprocesser lärde jag mig att jag måste ha ett team runt

mig när det gäller entreprenörskap. Jag lärde mig också om mina gränser, att dela uppgifter och om

lagarbete.

Nu studerar jag entreprenörskap och ledarskap i en annan stad och där är jag teamentreprenör på

Evision-kooperativet. Efter examen vill jag fortsätta som entreprenör inom marknadsföring.

Min största dröm är att bli ekonomiskt oberoende och genom att starta eget företag kan jag också

erbjuda jobb för andra. Jag kan uppnå det genom att hitta rätt människor runt omkring mig, studera

och göra projekt där jag får lära mig och få referenser. Min superkraft är mod eftersom jag vågar

försöka även om jag inte är säker på om jag kan få det att hända.

När jag startade min första coachingprocess hade jag inte många vänner eftersom jag just hade flyttat

till den staden. Genom att göra dessa projekt fick jag nya vänner och mod. Jag kan inte tänka mig

några dåliga saker att säga om coachning, för mig var det bara en bra sak. Jag skulle rekommendera

ungdomar att delta i coachingprocesser eftersom man kan lära sig många saker som man kan använda

senare i sitt liv.

7.2 RAGNAR RAUDSEPP

Jag är 19 år gammal, jag föddes i Estland och jag bor i Finland. Jag studerar för närvarande mitt sista år

av yrkeskvalifikation inom företag och administration och coachar också ett fotbollslag för pojkar.

Min första coachingprocess började vid 15 års ålder. Vi ville göra ett projekt med en grupp vänner om

vår gemensamma hobby. Vårt mål var att ge andra lokala ungdomar möjlighet att engagera sig i

Airsoft. Coachingprocessen tog ungefär två år, varefter vi trodde att vi var redo att göra mer

utmanande uppgifter med varandra. Och så fick vi ett ”Muursoft”-projekt tillsammans
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19 år gammal

Deltog i min första coachingprocess vid 15 års ålder

Den största drömmen är att åka på en resa runt om i världen.

Min superkraft är mina sociala- och talfärdigheter.



Vi fortsatte att organisera Airsoft-spel i några år efter en intensiv coachingprocess tills vi flyttade för

att studera. Under projektet växte gruppen entusiaster och nätverket till cirka 200 ungdomar från olika

platser som fortfarande möts för spel. Jag blev involverad i coachingprocessen eftersom jag ville få en

plats att utöva min hobby. När mina egna kunskaper och färdigheter inte var tillräckliga kände jag att vi

behövde hjälp av en coach. Vi visste inte var vi skulle börja, så vi pratade om idén med en ung

entreprenörscoach. Även om allt först verkade utmanande och annorlunda blev det med tiden lättare

och jag kom till mötena vid rätt tidpunkt för att göra mitt jobb ordentligt. Efter den första

coachingprocessen märkte jag att coaching verkligen fungerar. Vi fick inte färdiga svar, men vi lärde oss

att söka svar själva, och våra uppgifter utfördes inte åt oss. Coachen var närvarande, uppmuntrade oss

och svek oss inte. Jag skulle inte ha trott under den första processen att jag skulle vara involverad i

många nya projekt efter det. Under den första processen lärde jag mig att söka information och lösa

problem och naturligtvis att ta ansvar.

Efter processen startade jag nya projekt och gick med i ett kooperativ som coachades av samma coach

och fick göra olika jobb och tjäna lite fickpengar samt få mer erfarenhet. Jag har lärt mig mycket om

mig själv och jag har vuxit som person genom coachingprocesser. Under processerna fick jag reda på

vad jag var bra på. Jag fick reda på att jag är en bra kommunikatör och jag lärde mig att prata och

arbeta bättre med andra människor under tiden. Framför allt har mina vardagliga

ledarskapsfärdigheter utvecklats, eftersom projekt och arbete kräver en viss precision. Dessa lektioner

har redan varit användbara och är viktiga att känna till ur framtida sysselsättningsperspektiv. Coachen

kunde ge stöd och hjälp på rätt sätt och jag kände att coachen gav mig utmaningar som jag kunde

hantera. Jag lärde mig en entreprenörsattityd och jag är inte längre rädd för misslyckande; Jag

accepterar det som en del av livet och utvecklingen och lär av det. Innan jag kom i kontakt med

coaching var jag rädd för att prata med andra eftersom jag var rädd för misslyckande, jag vågade inte

prova nya saker och tänkte mycket på vad andra tyckte om mig. Genom processer blev jag liskom lite

befriad, jag fick lära mig om mig själv och jag fick chansen att delta i att organisera finländska yrkes-

Taitaja2020 (Expert2020) -tävlingar.

Mina planer för framtiden är att fortsätta mina studier vid yrkeshögskolor och att anställa mig själv,

eller åtminstone få ett jobb jag gillar. Min största dröm är att genom utbildning och arbete att sätta

mig själv i en position där jag en dag kan åka på en resa runt om i världen för att utforska världen.

Senare i livet vill jag äga mitt eget hus. Jag förverkligar min dröm genom att investera i min valda

utbildningsväg och arbeta hårt. Min superkraft är sällskaplighet och talförmåga, nuförtiden kan jag

prata och kasta mig in i alla situationer.

Jag rekommenderar coachingprocessen för unga människor som vill prova nya saker och utveckla och

hitta sina egna färdigheter. Jag rekommenderar också att delta i coachingprocessen för de unga

människor som redan har en uppfattning om vad de vill göra, men som inte vet var de ska börja eller

hur de ska gå vidare. Processen kräver engagemang, så det kanske inte passar alla, men det är värt att

experimentera med och prova.
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7.3 STEPHANIE STJÄRNLÖV

22 år gammal

Började med den första coachningsprocessen 14-16 år gammal

Den största drömmen är att jag hittar en balans i livet.

Min superkraft är entreprenörskap, kommunikation, kreativitet,

problemlösning och min drivkraft.

Jag bor i Sverige och arbetar deltid medan jag startar mitt eget företag. Min första coachingprocess

var när jag var mellan 14 och 16 år. Idag är jag 22. Jag gick in i min första coachingprocess när jag fick

frågan om jag och mina vänner skulle vilja vara en del av en coachingmetod för att uppfylla vår dröm

om att åka till London och möjliggöra andra ungdomars drömmar genom socialt företagande. Vi

trodde att de var galna, vi gjorde det! Vi gjorde allt, från att möta våra rädslor, lära oss nya färdigheter

och komma på hur vi skulle tjäna pengarna genom att rita, skriva, binda och producera en barnbok.

Jag lärde mig mycket! Vid den tiden insåg jag inte hur stor inverkan det hade på mig förrän jag såg

tillbaka på vad jag hade åstadkommit genom att jag var så ung, introducerades för idén och

möjligheten att göra något på egen hand. Jag lärde mig att när jag står inför något är jag inte säker på

hur jag ska gå fram rätt, jag är rädd för misslyckande. Det har tagit år för mig att arbeta med det, det är

jag fortfarande, men jag skulle nog inte ha modet att göra vad jag gör idag. Försöker och jobbar med

mitt eget företag. Den typ av coaching som vi gjorde, trodde jag då bara var fokuserad på den sociala

entreprenörsaspekten men nu när jag ser tillbaka var det mycket självupptäckande såväl som

självförbättring både när det färdigheter och vår syn på oss själva. Det var riktigt spännande i början,

och vi var verkligen pessimistiska. Det var något vi aldrig hade hört talas om förut, aldrig testat och

tänkt att vi aldrig skulle kunna göra i vår lilla by i den svenska skogen, men vi gjorde det! Vi hade våra

toppar och dalar där våra coacher var tvungna att hålla oss jordade och pressa oss för att inte ge upp.

Jag tror att det både var en välsignelse och en förbannelse att vara en grupp eftersom vi kunde ge

varandra energi men också tömma varandra på den. Men vi skapade minnen som jag fortfarande håller

fast vid idag och färdigheter jag använder varje dag i mitt arbetsliv.

Jag arbetar deltid i ett växande företag och jag startar också mitt eget företag inom webbutveckling;

Jag tog chansen medan jag hade många erfarna vänner inom entreprenörskap och det ekonomiska

arbetsområdet för att testa det! Mina framtidsplaner är att skapa, hantera och äga mitt eget företag,

ge mig friheten att göra det jag älskar och lära mig nya saker varje dag! Min största dröm är att jag

hittar en balans i livet. Jag tror att jag kan uppnå drömmen om balans genom att försöka uppnå mina

mål och de upplevelser jag vill ha. Jag har alltid något att se fram emot, men tycker också om var jag är

i nuet. Jag är inte där än, med att vara lyckligt nöjd med min vardag. Men jag hoppas att jag kommer

dit med att ta mina steg att starta mitt eget företag, ta steg för att fokusera mer på mitt fysiska och

mentala välbefinnande och hitta en balans.
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Coachingprocesser kan förändra ens liv. Du får lära dig mer om dig själv. Dina styrkor, svagheter,

förhoppningar, drömmar och att bygga en grund för vem du kan bli. Det kan verka lamt och dumt, men

det är så mycket mer än man ens inser där och då. En dag i veckan verkade inte som så mycket, att vi

tjejer som ventilerade, diskuterade, skrattade, pluggade och lärde oss, skulle leda mig hit, idag. Till att

bana min egen väg och göra mitt eget jobb och ha modet att gå in i det okända med ett leende.

Min superkraft är entreprenörskap, kommunikation, kreativitet, problemlösning och min drivkraft.

7.4 IOANA-ALEXANDRA STOICESCU

19 år gammal

Började med den första coachningsprocessen vid 17 års ålder

Den största drömmen är att bli entreprenör eller chef i mitt

eget företag

Min superkraft är min ambition

Jag är för närvarande 17 år gammal, studerar både ledarskap och socialt stöd på universitetet och jag

är också dagislärare och ungdomskoordinator i en icke-statlig organisation som heter Un Strop de

Fericire från Rumänien. Jag började min första coachingprocess vid 17 års ålder. Jag är en nyfiken

person och gillar att prova nya saker, så jag låter aldrig möjligheter försvinna utan att försöka. Mitt

projekt var att uppfylla en tjejs dröm, som var att hon verkligen ville studera psykologi på universitet.

Under en tre månaders coachingprocess hade jag veckomöten med min coach och vi planerade hur jag

skulle att hitta resurser och material för att hjälpa henne så mycket som möjligt utan att hon visste det

innan jag gav henne sin dröm. ''Drömleveransen'' var en känslomässig upplevelse för oss båda. Flickan

ville att den drömmen skulle vara möjlig och jag gjorde mycket arbete för att hjälpa henne att göra det.

Coachingsessionerna var intressanta och jag gillade sessionerna mycket eftersom jag var tvungen att

reflektera mycket över mig själv. I början kändes det lite konstigt. Det kändes som att jag blev

intervjuad eftersom min coach ställde mig så många frågor. Senare förstod jag vad som faktiskt hände

och hur mycket det hjälpte mig. Genom att ställa frågor lärde jag mig mycket mer än om min coach

skulle ha gett mig raka svar.

Jag lärde mig om mig själv att jag vanligtvis har många antaganden och att de var mina största

utmaningar eftersom jag var tvungen att lära mig att kontrollera dem och bara "go with the flow" och

se vad som händer. Jag lärde mig också om mig själv att jag är modigare än jag trodde och att jag

faktiskt kan göra någonting eller att jag åtminstone kan försöka göra det. Jag fick också reda på att

man alltid kan få hjälp av människor. Om du har modet att prata om problemet som du har kan du få

hjälp - när du minst förväntar dig det. Jag märker fortfarande små förändringar som

coachingprocessen gjorde i mitt beteende eller i mina tankar även nu, efter två år. Numera gör jag en

tydlig plan för allt jag gör eftersom det hjälper mycket och jag försöker alltid tänka utanför ramen och

be om hjälp om det behövs.
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Mina framtidsplaner är att klara av universitetet och att hitta ett jobb som jag gillar 100% och även att

prova så många nya saker som möjligt eftersom jag gillar att bli utmanad. Min största dröm just nu är

att vara lycklig och att upptäcka mer om mig själv än jag redan har men om du vill veta något konkret

tror jag att jag kan säga att min största dröm är att bli entreprenör eller chef i mitt eget företag. Jag

kan uppnå min dröm genom att klara av universitetet och genom att delta i personlig-

utvecklingsaktiviteter mer än jag redan gör och helt enkelt njuta av mitt liv.

Min superkraft är min ambition. Jag gillar att alltid avsluta det jag börjar på och jag anser mig vara en

riktigt ambitiös tjej som gör vad som krävs för att lösa alla problem hon stöter på.

En ung person bör engagera sig i coaching eftersom det hjälper en mer än man någonsin förväntat sig

att det kan göra. Du kan upptäcka dig själv genom metoder som du inte kan göra själv och också för

att det ger dig mycket självförtroende och hjälper dig att växa som människa genom att ta dig an nya

utmaningar.

7.5 NIINA KOIVUNIEMI

Verkställande direktör / ungdomsentreprenörcoach på Youth

Entrepreneurship House Innola.

Jag kan få människor att ''känna sig bekväma'' i olika situationer.

''Du är aldrig för någonting för att sätta ett annat mål eller

drömma om en ny dröm '.

Vid 5 års ålder visste jag redan vad jag skulle göra när jag växte upp. Jag ville vara ansvarig för allt,

uppfinna saker att göra åt andra och få människor att känna sig underhållna. Min mamma var

barnmamma så barnen där hemma var de som jag ledde i olika lekar.

Mina hobbyer ledde genom en mängd instruktörsutbildningar till professionella ungdoms- och

fritidsrådgivningsstudier. Så snart jag tog examen fortsatte jag min karriär genom ungdomsarbete i

samhället och undervisning i yrkesskolor till tredje sektorn inom utveckling och coaching.

Jag har alltid utvecklat mig själv och studerat vid sidan av arbetet eftersom allt nytt känns så intressant

och min hunger växer när jag får lära mig nya saker. Till exempel har jag avslutat Master Coach-examen,

specialistkompetens inom ledarskap och andra kompletterande specialiseringsstudier.
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Jag arbetar för närvarande på Youth Entrepreneurship House Innola och coachar ungdomar. Innola

coachar 11-29-åriga ungdomar i entreprenörskap, projektimplementering och entreprenörsattityd. Mitt

arbete som verkställande direktör är väldigt oberoende, kreativt, kaotiskt och projektlikt och det är alla

bra och dåliga aspekter av mitt jobb. Coaching ger mig mening i mitt liv och uppfyller mitt eget

livsuppdrag.

Min superkraft: Jag kan få människor att "känna sig bekväma" i olika situationer och att jag är en

ihärdig person.

Mitt coachingcitat: ''Du är aldrig för någonting för att sätta ett annat mål eller drömma om en ny dröm''

Mina tips för coacher: Ha förtroende för dig själv såväl som för andra personer och ett team. Ha mod

och tillit. Gör åtminstone något, riktningen kommer att bli tydligare med tiden.

Min bokrekommendation för att utvecklas som coach: Peter Hawkins - Leadership Team Coaching:

Developing Collective Transformational Leadership

7.6 MATIAS VALLISTO

Problemlösningscoach / neuro-psykiatrisk coach i mitt

eget företag, Valhalla / Socialarbetare på Laukaa

kommun.

Jag kan möta människor genuint och jag har stora

färdigheter i att föra en dialog.

"Att utmana tar oss framåt."

Jag har en kandidatexamen i socialtjänst och jag har arbetat i 15 år med individuell coaching och

gruppcoaching, arbetat med lärare och andra vuxna som arbetar med ungdomar som har diagnoser

som ADHD, men främst arbetar jag med ungdomar. Jag har startat mitt eget företag "Valhalla" där jag

kan coacha i andra kommuner och med olika kunder. Jag har också utbildning från dialogbaserade

studier, neuro-psykiatrisk coaching, specialstudier av ett coach- och Masters coach-program (MCID).

Nu studerar jag för att bli arbetsdirektör. Genom mitt första jobb fick jag arbeta med ungdomar med

olika diagnoser. Först var det mest att pröva saker och söka på google om vad dessa diagnoser ens

betydde men efter ett tag kom jag in i min första coachningsprocess där jag lärde mig mer om

diagnoserna och insåg att jag alltid hade arbetat med en coachande tankesätt. Jag insåg att coaching

är min "grej" och jag började leta efter mer när min coachingidentitet började växa och jag har utvecklat

mina coachingmetoder vidare.
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Tidigare var neuropsykiatrisk coaching ett paraplybegrepp, men idag är det mer som en underordnad

term. I mitt arbete undersöker jag en kunds problem tillsammans med kunden och vad som behöver

hanteras. Sedan hittar vi målet för påverkan och letar efter alternativ för åtgärder. Och sedan väljer

klienten vad som ska utvecklas och sedan försöker vi tillämpa den valda lösningen och skapa en ny

praktisk modell för den. Fungerar det? Vi kan försöka igen eller välja ett nytt utvecklingsmål och så

börjar processen från början tills kunden tycker att de inte längre behöver coaching. Beroende på

kundens motivation kan processen ta allt från två veckor till år.

Att arbeta med ungdomar lär mig mycket, särskilt med dessa ungdomar som kanske vet relativt lite

men de små sakerna de vet, vet de mycket om, och därför utvidgas min kunskap. Det kommer att bli

enormt mycket lärande och fördelarna kan ses på lång sikt. Som coach har jag lärt mig att lära av andra.

Att upprätthålla fysisk hälsa kom för att jag ville ta hand om sinnet såväl som hela mig. Mitt arbete kan

vara fängslande, men genom fysisk utveckling och att sätta konkreta mål, som att delta i en tävling,

kommer att hjälpa mig och går hand i hand med hela utvecklingsprocessen som person och coach. Jag

utmanar mig själv att göra saker som kan uppnås för att hålla mig motiverad.

Min superkraft: Jag kan möta människor genuint och jag har stora färdigheter i att föra en dialog.

Mitt coachingcitat: "Utmanande tar oss framåt." Det måste finnas utmaningar i livet, en liten känsla av

smärta. Om livet blir bekvämt kan du inte lära dig eller utvecklas.

Mina tips för coacher: Utveckla en coach inom dig själv, hoppa in i poolens djupa ände, var djärv och

utmana dig själv. Huvudmålet är inte att komma till en situation där du är nöjd. Leta inte efter

sanningar när du letar efter information.

Min bokrekommendation för att utvecklas som coach: Sociodynamic counselling A constructivist

perspective - R. Vance Peavy
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7.7 SATU HAKA

Företagsdirektör / Ledarskapscoach på Innovestor Ignite.

Jag löser inte problem för andras räkning, jag hjälper dem

att lösa det själva genom att coacha dem.

"Ingrip när du inte ska ingripa, och ingrip inte när du ska

ingripa."

Jag är företagsdirektör och ledarskapscoach och jag har arbetat med mitt nuvarande jobb på

Innovestor Ignite i fyra år. Min utbildningsbakgrund efter grundskolan är gymnasiet, Team Academy

kandidatprogram i företagsadministration, som fokuserade på teamentreprenörskap. Där fick jag

coacha ungdomar i ”unga ledare”-coachingprojekt, göra projekt, och jag har gjort Team master-studier

som handlade om utveckling som coach i ett program. Min gnista för coaching kom från det faktum att

jag har varit coach vid ung ålder i Innolas "Entrepreneurship House"-coachingprocess och genom det

växte jag upp som en ''ungdomscoach'' och senare i coachingledarskap och entreprenörskap, samt

coachingtänkande.

Under studietiden på Team-akademin hade jag möjligheter att coacha och när Innola sökte en coach-

tjänst ansökte jag om det och fick jobbet. På Innola arbetade jag som ungdomscoach i 5 år innan jag

slutade där för att börja hos min nuvarande arbetsgivare, för att arbeta i entreprenörskapsvärlden. I

mitt arbete leder jag mina team av åtta personer med coaching, team-mål, deras personliga

utvecklingsmål och lärande på längre sikt också. Till exempel att coacha dem i vad de kan göra nu och

vilka saker de kan behöva ge upp så att nästa steg kan tas. Fördelar i mitt arbete är mitt team och att

arbeta med olika människor, mina arbetsdagar varierar mycket och att jag får utveckla mig själv hela

tiden. Ibland behöver jag resa mycket och det kan vara tröttsamt, ganska kaotiskt och det kan vara

svårt att komma till ''offline''-läge. Numera får jag utveckla mig själv genom att lära mig av andra från

professionella samtal, mentorskap och sparring, läsa professionell litteratur, lyssna på ljudböcker och

ibland ta kurser. Naturligtvis utvecklar jag kontinuerligt mina färdigheter genom att lära mig nya

verktyg, metoder och olika plattformar. Genom att coacha andra älskar jag att se andra bli motiverade

och utveckla sig själva.

Min superkraft: Jag löser inte problem för andras räkning, jag hjälper dem att lösa det själva genom att

coacha dem.

Mitt coachingcitat: ''Lita på processen'' & ''Var inte rädd för de misstag som din coachee kan göra'' &

''Ingrip när du inte ska ingripa, och ingrip inte när du ska ingripa '' - Johannes Partanen

Mina tips för coacher: Läs mycket och prova olika verktyg. Kom ihåg att använda berättelser som ett

verktyg och använd berättelser och andra verktyg så ofta du kan för att bli mer bekväm som coach.

Min bokrekommendation för att utvecklas som coach: Den femte disciplinen - Peter M. Senge
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7.8 DANIELLE WHITE

Executive Coach collaborating with Universities in the UK.

I support people to get unstuck, move forward.

Jag är en kvalificerad Exekutiv Coach, detta ger mig en förståelse för modeller från coaching, ledarskap

och psykoterapi. Jag arbetar som extern coach för organisationer som vill främja strategiskt tänkande

bland sin personal. Jag gör det genom individuell- och gruppcoaching. Jag stöder också doktorander

och tidiga karriärforskare med övergången efter att doktorsexamen har avslutats. Detta handlar ofta

om att förstå professionella prioriteringar, möjligheter och göra åtgärder för att uppnå dessa.

Min bakgrund är ungdoms- och samhällsarbete. För över 10 år sedan började jag coacha ungdomar

som hade identifierat ett "stort behov" med hjälp av modeller som "livets hjul". Detta var för att

möjliggöra deras övergång till anställning. Jag undersökte sedan karriärövergången genom en

doktorsexamen där jag utforskade olika ramar som möjliggör hjälp när människor upplever flera former

av dåliga förutsättningar. Jag måste nu arbeta med personal inom universitet för att stödja deras

framsteg och skrivna bidrag.

Jag har alltid värderat att erkänna vikten av att ge människor möjlighet att fatta sina egna beslut, att

de är experterna i deras liv. Min forskning har utvecklat min förståelse för olika modeller och forskning

som stöder detta. Att träna som coach har fördjupat min förmåga att arbeta med människor för att se

vad som blockerar framsteg. Att arbeta med högt fungerande vuxna i ledarpositioner skiljer sig från att

arbeta med missgynnade ungdomar.

Min utbildningsbakgrund är ILM 7 i coaching och mentorskap, doktorand karriärövergång, olika

coachingkurser, konferenser och evenemang. Jag utbildar mig ständigt eftersom jag älskar det jag gör.

Nyligen har jag rest runt Argentina där jag har tittat på populära metoder som används. Jag har en

coaching-läsgrupp som jag inrättade förra året som träffas varje månad, jag har en annan grupp där vi

delar resurser och god praxis. Jag är också en aktiv medlem av ICF och deltar och är närvarande vid

konferenser och evenemang.

Min superkraft är att jag kan stödja mina coacheer att se igenom komplexiteten i alternativ, att förstå

vad som är viktigt och utifrån detta bygga en plan framåt. Jag stöder människor att komma loss, röra

sig framåt.

Min bokrekommendation för att utvecklas som coach: Time to Think - Nancy 
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7.9 FREDRIK WOUDA

Jag har coachat i ungefär nio år. Min coaching har en bakgrund i kurser i MI. Coaching och NLP-coaching.

Fokus har alltid varit personlig utveckling och att stödja människor i arbetslöshet i att få jobb, att uppnå

studiemål, livsmål och så vidare. För fem år sedan började jag forma en ungdomsträningsteknik och började

specialisera mig mer på ungdomscoaching. I praktiken innebär detta att mentorrollen och lärarrollen

blandas in då och då i coachingen och användningen av NLP och MI inblandat i coachingen gör det också till

en riktigt bra form att använda när man arbetar med ungdomar.

Jag är medgrundare och arbetar i en icke-statlig organisation som heter Awesome People i Örebro, Sverige.

Jag fick det här jobbet genom att skapa det åt mig själv och ta ett steg i mina egna mål i livet som är att

stödja unga människor på deras väg mot deras mål och drömmar i livet. Det finns bara fördelar med mitt

jobb, förutom den ständiga jakten på finansiering. Jag kan lära mig hela dagen och utveckla mina

färdigheter på mitt eget sätt och i mitt eget tempo. Varje dag lär jag mig något nytt och hittar bättre sätt

att coacha och jag älskar helt enkelt att gå till jobbet. Jag har tagit flera kurser i MI och NLP / Coaching och

blandat det med TMO (traumavård) Retorikkurs, kurser i ungdomsarbete, ledarskapskurser, och läst ett

stort gäng böcker om ämnena och tittat på en stor mängd blandade videor om olika coachingstilar.

Jag läser eller letar alltid efter nya sätt att coacha för att hitta bra tips att blanda in i min egen stil för att bli

ännu bättre på det jag gör. För mig kan coachning läras på en veckas tid, men det tar en livstid att bemästra

det. Men även då kan du lära dig mer! När man arbetar med det jag gör får man så mycket reflektioner över

livet, om mål och saker som betyder något. Det är en fantastisk känsla när en ungdom säger "tack Fredrik

för att du tog mig till målet" och jag kan svara "Det var inte jag som tog dig dit - det var DU som gjorde det!"

Att då se den personen växa och bli starkare och hungrigare på livet och inse sin egen kraft och hur de

faktiskt tog sig dit är magiskt. Jag älskar att vara den tysta ninjan som arbetar i skuggorna för att ge

människor kraft.

Min superkraft: Att få mina coacheer att känna sig avslappnade och lyssnade på.

Mitt coachingcitat: ''Kraften i coaching är detta - du förväntas ge människor vägen att hitta svar, inte

svaren.''

Mina tips för coacher: Hitta din stil av coaching och öva, öva, öva och öva. Läs massor av böcker om olika

stilar av coaching och välj godsakerna för att montera ihop din stil. Kom ihåg att reflektera över dina

sessioner och kom ihåg att bara för att du har gått en coachingkurs är du inte en coach! Det tar en livstid att

bli coach och bemästra det så var ödmjuk och förstå att det tar tid och tålamod att bemästra det.

Min bokrekommendation för att utvecklas som coach: Challenging Coaching: Going Beyond Traditional

Coaching to Face the FACTS - John Blakey & Ian Day

Coach och projektledare på Awesome People.

Att få mina coachees att känna sig avslappnade och lyssnade på.

"Kraften i coaching är detta: du förväntas ge människor vägen att

hitta svar, inte svaren."
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7.10 LAURA MISTONDIS

Under den första delen av min karriär var jag lärare, det var min dröm. Efter fyra år insåg jag att det

formella utbildningssystemet inte stämde mycket överens med mina värderingar och trossystem, så

jag valde att utveckla min karriär inom marknadsföring och HR. I mitt jobb som personalchef upptäcker

jag människors behov att bli hörda och de blir motiverade att upptäcka nya resurser, styrkor och

svagheter som kan förvandlas till möjligheter att utvecklas och att uppfylla sina drömmar, mål och

uppdrag.

Jag var öppen och fascinerad när jag upptäckte coaching. Den första delen av min formella utbildning

var neurolingvistisk programmering upp till masternivån. Det var ett stadium av självkännedom och

personlig upptäckt, men också ett ögonblick av öppenhet mot icke-bedömning, lyssnande, bestämd

kommunikation och användande av ommodellering. Jag gick sedan ett utbildningsprogram i coaching i

åtta månader, varefter jag fick ackrediteringen.

Jag tycker att coaching är magiskt. Det ger dig oförglömliga framtidsutsikter, ger dig rollen som

observatör för dina egna handlingar och ger dig sedan spegeln för att kunna se vad du verkligen är

men inte har sett ännu. Det tar dig djupt inuti dig själv för att avslöja de dolda skatterna, men du stiger

också över de okända höjderna. För varje coach är coacheen en inspirationskälla och livslångt lärande.

Varje session är unik, provocerande, en inspirerande historia, ett ögonblick som ger dig möjlighet att

träffas med dig själv genom personen som speglar dig. Samtidigt har varje session: ett ögonblick av

feedback och sedan en personlig reflektion, kontinuerligt lärande. Alla coachinganvisningar stör

varandra och baseras på samma principer. Det är svårt att begränsa sig till ett visst mönster. Jag är en

livscoach; Jag har också ackreditering inom NLP-coachning och nu deltar jag i ERASMUS + -

programmet för att lära mig och utföra ungdomscoaching. Coaching är ett område där kontinuerlig

träning behövs för att bredda horisonten: från transaktionscoaching till transformationscoaching. Jag

är intresserad av att utveckla mina färdigheter inom teamcoaching och affärscoaching. Jag följer ofta

de nya trenderna inom detta område genom att prenumerera på nyhetsbrev och andra evenemang.

Mitt coachingcitat: ”Fokusera på möjligheterna till framgång, inte på potentialen för misslyckande” -

Napoleon Hill

Mina tips för coacher: Var egolös och öppensinnad. Visa goda färdigheter i att lyssna och var lugn och

var medveten om ditt kroppsspråk. Var intresserad och respektfull, stöd och utmana. Tro på mänsklig

potential, ta inte ansvar för resultatet.

Min bokrekommendation för att utvecklas som coach: Effective coaching - Myles Downey

Livscoach, NLP-coach, HR-specialist och lärare

"Fokusera på möjligheterna till framgång, inte på

potentialen för misslyckande".

51PiFbase international | www.pifbaseinternational.com



100 FRÅGOR
8

På de följande sidorna finns 100 frågor som kan användas i en coachingsession för att avlägsna

blockeringar, för att nå en ny nivå, reflektera eller för att lära känna din coachee.

52PiFbase international | www.pifbaseinternational.com

Använd det här tomma utrymmet för att komma på dina egna frågor!
 

ÖVNING!



1. Är du redo för nästa nivå?

2. Är du 100% fokuserad på ditt mål?

3. investerar du tillräckligt med tid / färdigheter i den här processen?

4. Vid vilket datum eller vilken tid kommer du att slutföra dessa steg?

5. Kan du delegera det?

6. Kan du berätta mer?

7. Varifrån ska vi börja?

8. Hur tar du hand om dig själv?

9. Hur mår du?

10. Hur kan jag hjälpa till just nu?

11. Hur kan du se till att du kommer ihåg det senare?

12. Hur kan du förenkla det?

13. Hur vet du det?

14. Hur vet du när du är klar?

15. Hur fungerar detta?

16. Hur länge har du gjort det?

17. Vad har fungerat för dig tidigare?

18. Hur vet du om du går i rätt (eller fel) riktning?

19. Hur kommer du att veta om du överanstränger dig själv?

20. Vilka är för- och nackdelarna med detta alternativ?

21. Hur ska du testa din idé?

22. Hur skulle det se ut / kännas?

23. Om du känner till problemet, känner du då till lösningen?

24. Om du kunde göra något, vad skulle det vara?

25. Om du hade ett val, vad skulle du göra?

26. På vilket sätt är det i linje med dina värderingar?

27. Är det bra för din hälsa?

28. Namnge saker som går bra i ditt liv.

29. Vilka är några steg som du kan ta den här veckan för att uppnå det?

30. Vad skulle vara tre steg som skulle uppnå det?

31. Vad väntar du på?

32. Vad slösar du bort din tid på?

33. Vilka är dina andra alternativ?

34. Vad kan du göra idag för att få dig tillbaka på rätt spår?

35. Vilka förändringar ska du göra nu?

36. Vad kan lösningen vara?

37. Vad kan hända för att förändra din attityd?

38. Vad kan hända om du ändrar dig?

39. Vad var din största vinst i dagens session?

40. Vad behöver du mest just nu?

41. Vad behöver du veta som du inte vet?

42. Vad vill du verkligen?
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43. Vad tror du det betyder?

44. Vad lär din erfarenhet dig om det?

45. Hur ser ditt idealliv ut?

46.   Vad säger din intuition dig?

47. Vad hamnar i det här området?

48. Vad får dig ut ur sängen varje dag?

49. Vilket mål är du redo att uppnå?

50. Vad har du försökt hittills?

51. Vad vill du ha uppnått i slutet av denna session?

52. Vad motiverar dig just nu?

53. Vad är spännande för dig med detta?

54. Vad håller dig tillbaka mest?

55. Vad tänker du på?

56. Vad är möjligt?

57. Vad är det?

58. Vad är dynamiken här?

59. Vilken är den mest brådskande uppgiften att göra?

60. Vad är en del som ännu inte är klar?

61. Vad är sanningen här?

62. Vad är det värsta som kan hända, och kan du hantera det?

63. Vad är din största rädsla för det?

64. Vilka åtgärder är du beredda att vidta?

65. Vad är ditt nästa steg?

66. Vad är din prioritet?

67. Vad är din roll i det?

68. Vad är din strategi för det?

69. Vad händer om du inte tar det här steget?

70. Vad är din unika talang?

71. Vad är din vision?

72. Vilken typ av råd skulle du ge dig själv om du var coach?

73. Vilken typ av stöd kan vara till hjälp?

74. Vilka är dina hinder?

75. Vad behöver omedelbar uppmärksamhet?

76. Vilka möjligheter saknar du?

77. Vilka alternativ har du, framåt?

78. Vilken fråga ska jag ställa?

79. Vilka resurser finns tillgängliga för dig?

80. Vilka resultat är viktiga?

81. Vilken färdighet vill du mest lära dig?

82. Vad betyder detta för dig?

83. Vad var lektionen?

84. Vad måste du göra för att klara av uppgiften?

85. Vad skulle vara det bästa sättet att göra framsteg idag?
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Inte alla verktyg och metoder
fungerar med alla. Lär dig att

anpassa dig och ha ett
reservverktyg i bakfickan!

 

PÅMINNELSE!

"Tro på dig själv. Du är modigare än du

tror,   mer begåvad än du vet och kapabel

till mer än du föreställer dig."

                                                    ― Roy T. Bennett

UTMANING

Vi vill nu utmana dig att tänka på en tid i din framtid när du har märkt att du är en
jättebra coach. Vad har hänt? Vilka steg tog du? Gör en lista med tio styrkor du

kommer att ha som coach då.
 

86. Vad skulle ge dig mest glädje?

87. Vad skulle få det att hända?

88. Vad skulle göra detta till en vinst för dig?

89. Vad skulle du göra om du inte var rädd?

90. När ska du göra det?

91. Var hamnar du efter?

92. Var är du just nu?

93. Vart går du härifrån?

94. Var vill du vara om (X) år?

95. Vart kommer detta att leda?

96. Vem kan hjälpa dig?

97. Varför spenderar du tid på det?

98. Varför tror du det är?

99. Skulle en förändrad miljö hjälpa?

100. Vill du reda ut det?
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Denna handbok är en sammanfattning av vår praktiska erfarenhet och
coachingteorier. Vi älskar att coacha och med hjälp av dessa enkla
verktyg och frågor hoppas vi att du också kommer att göra det. Bara
prova, och öva!

ETT ORD FRÅN TEAMET



INTRESSANTA BÖCKER
9

Hambly Liane, Bomford Ciara: Creative Career Coaching

Pierce J. Howard: Personality at work

Duckworth, Angela: Why Passion and Resilience are the Secrets to Success

Brown, Brene: The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You’re Supposed to

Be and Embrace Who You Are

Dweck, Carol: Mindset: The New Psychology of Success

Duhigg, Charles: The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business

Carnegie, Dale: How to Win Friends and Influence People

Kahneman, Daniel: Thinking Fast and Slow

Schein, Edgar H.: Organizational culture and leadership

Schein, Edgar H.: Process consulting revisited

Clawson, James G.: Level three leadership: Getting below surface

Sincero, Jen: You Are a Badass. How to Stop Doubting Your Greatness and Start Living

an Awesome Life

Blakey, John & Day, Ian- Challenging Coaching: Going Beyond Traditional Coaching to

Face the FACTS

Beck, Martha: Finding Your Own North Star: Claiming the Life You Were Meant to Live

Maxwell: Equipping 101 (power of teamwork)

Downey, Myles: Effective Coaching

Nelson-Jones, Richard: Life Coaching Skills: How to Develop Skilled Clients

Senge, Peter M.: The fifth disciplin

Hawkins, Peter: Leadership Team Coaching: Developing Collective Transformational

Leadership 

Howard, Pierce J.: Personality at work

Quinn & all.: Becoming a master manager: A competing values approach

Spoelstra, Jon.: Ice to the Eskimos: How to Market a Product Nobody Wants. Harper

Business

Covey, Stephen R.: The 7 Habits of Highly Effective People: Powerful Lessons in Personal

Change

Jeffers, Susan: Feel the Fear and Do It Anyway

Karriär

Coaching
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Guay E, Nageau G, Vallerand RJ: On the hierarchical structure of self-determined motivation: A

test of top-down and bottom-up effects. 

Haden, Jeff & Hawkins, Peter: Leadership Team Coaching: Developing Collective Transformational

Leadership the motivation myth

Dawn, Kristina: Motivation and Personality: Secrets Successful People Know to Achieve Better

Focus & Habits that Stick 

Orbison, C.: Active Listening: The Forgotten Skill: Active Listening Skills

Hardman, Emilia: Active Listening 101: How to Turn Down Your Volume to Turn Up Your

Communication Skills

Gibson, Josh and  Walker, Fynn: The Art of Active Listening

Bungay Stanier, Michael : Seven Questions That Will Change the Way You Lead

Stoltzfus, Tony: A Coach's Guide to Powerful Asking Skills

Ferrari, Bernard T. : Power Listening: Mastering the Most Critical Business Skill of All

Baker, Greg S. : Fitly Spoken: Developing Effective Communication and Social Skills

Garcia, Helio Fred: The Power of Communication: Skills to Build Trust, Inspire Loyalty, and Lead

Effectively

Stout-Rostron, S. : Interventions in the coaching conversation: Thinking, feeling and behaviour. 

Hay, Julie: Reflective Practice and Supervision for Coaches

Vancil, Marilyn:  Reflection Guide for Self to Lose – Self to Find

Kline, Nancy: Time to Think

Hall, Pete and Simeral, Alisa: Creating a Culture of Reflective Practice: Capacity-Building for

Schoolwide Success

Kaplan, Robert S.: What You're Really Meant to Do: A Road Map for Reaching Your Unique

Potential

Faber, Adele &  Mazlish, Elaine: How to Talk So Teens Will Listen and Listen So Teens Will Talk

Chapman, Dr. Gary: 5 Love Languages of Teenagers

Blakemore, Sarah-Jayne: Inventing Ourselves. The Secret Life of the Teenage Brain.

Motivation

Aktivt lyssnande

Att fråga frågor

Kommunikation

Reflektion

Ungdomar
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FLER VERKTYG
10
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Hur du använder dina coachingverktyg beror på dina upplevelser, behov, mod och fantasi. Det är

mycket viktigt att du som coach samlar in olika verktyg som fungerar i olika situationer så att du kan

välja det som passar dina mål bäst. Om du inte hittar ett befintligt verktyg som passar dina mål -

utveckla ett själv. Låna bitar från olika metoder, kombinera olika verktyg och skapa något nytt.

Här är några andra välkända verktyg för coachingsessioner:

ANDRA SIDAN AV MYNTET

Identifiera och avgränsa ett problem som ska lösas.
Gör en lista över de grundläggande antagandena som rör den frågan / problemet.
Hitta motsatser till vart och ett av antagandena. Välj de poänger du anser vara värdefulla från de
motsatta antagandena.
Fundera på hur du kan göra en förändring som vänder på de antaganden du tidigare gjort.

Metod:

Ifrågasätt dina idéer genom att tänka tvärtom.

Idé:

Vänd på de allmänt accepterade antagandena. Vissa av våra övertygelser är så grundläggande att vi
inte nödvändigtvis vågar ifrågasätta eller ens bryr oss om dem. Denna metod utmanar dig att tänka.
Det går längre än att ifrågasätta, för den fokuserar inte bara på att ifrågasätta utan på att hitta nya
idéer genom att tänka tvärtom.

Gör såhär:
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MIND MAP

Rita en utmaning eller problem mitt på ett papper.
Använd nyckelord för att skriva dina tankar angående utmaningen / problemet.
När en tanke leder till en annan tanke, rita en linje mellan dem. Så småningom blir dina tankar en
hierarkisk karta.
Om du vill kan du också rita bilder på kartan eller använda specifika färger för olika tankelinjer.
Studera din karta. Hitta kopplingarna mellan de olika sakerna och anslut dem med linjer. Hitta idéer!

Metod:

Rita en tankekarta. Organisera dina idéer och hitta kopplingar mellan dem genom att använda bilder,
nyckelord och nyckelbegrepp.

Idé:

Mind map är ett verktyg för att organisera tankar. Det kan användas för anteckningar och för
brainstorming. När du står inför en utmaning eller ett problem som behöver lösas, rita en karta åt dig
själv för att samla dina känslor och tankar om problemet.

Gör såhär:

BULLDOG

Definiera dina mål, problem eller utmaningar.
Hitta slumpmässiga ord eller bilder i tidskrifter eller böcker. Lista dem på ett papper.
Använd ett eller två ord / bilder för att skapa alternativa lösningar på dina problem eller
utmaningar.
Studera resultaten och hitta lösningar!

Metod:

Kombinera slumpmässiga ord för att få inspiration och idéer.

Idé:

En ny idé är en kombination av två eller flera gamla idéer. Alla idéer kommer från något som redan
finns. Att generera en idé handlar därför om att utforska hur olika kombinationer görs. När du letar
efter en ny lösning på ett problem eller en utmaning, inkludera ett slumpmässigt ord eller en bild i din
tankeprocess. Det behöver inte vara på något sätt relaterat till problemet. Försök att tvinga in bilden
eller ordet i lösningen på problemet.

Gör såhär:
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KREATIVITET I OMEDVETENHET

Identifiera ett problem eller en utmaning.
Be om råd från någon som inte känner till ditt problem eller din utmaning. Ju mer personens liv
skiljer sig från ditt liv, desto bättre.
Använd råden som en guide för att lösa problemet/utmaningen - eller agera emot rådet.

Metod:

Be om tips från någon som inte förstår någonting om ditt problem.

Idé:

Metoden hjälper dig att hitta nya perspektiv och få användbara råd.

Gör såhär:

SERVICEPERSONLIGHETER

Identifiera och definiera ett problem eller en utmaning.
Välj en karaktär eller person som är viktig för dig, vare sig levande eller död, verklig eller påhittad.
Eller dra slumpmässigt ett namn från de tidigare listade personerna och karaktärerna som är
allmänt kända.
Föreställ dig vad karaktären / personen skulle säga om du frågade efter tips om ditt problem.

Skriv ner dina tankar och tänk inte på om dina tankar är eller inte är direkt relaterade till problemet /
utmaningen. Studera de saker du har skrivit.
Skriv om dina mest lovande tankar och försök att integrera dem i att lösa problemet / utmaningen.

Metod:

Öka dina problemlösningsfärdigheter med kreativitet och fantasi i form av alla karaktärer och
människor du känner.

Gör såhär:
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Förberedelse: Coachen kommer att instruera deltagarna om hur man använder metoden. Material
kan till exempel vara hattar med olika färg eller bilder av dem som visas i olika skeden av övningen
för att symbolisera det aktuella sättet att tänka. Tryckta material med information om de olika
hattarna kan ges så att deltagarna inte glömmer betydelsen av färgerna under arbetet.
Presentation av ämnet och hattar.
Använd hattarna: Varje hatt används i tur och ordning i cirka 10-15 minuter. Viktigast är att varje
hatt (utom blå) används minst en gång under brainstorming. Deltagarna brainstormar och skriver
ner idéer de får under övningen.
Sammanfattning: Slutligen introduceras den blå hatten. Granska kärnpunkterna i diskussionerna
och formulera en slutsats från övningen.

Metod:

"Sex tänkarhattar" är en metod för brainstorming, tänkande och diskussion, utvecklad av  Edward de
Bono - guru i kreativt tänkande. Metoden baseras på parallellt tänkande, där gruppen tänker 'parallellt'
med ett visst tankesätt.

Idé:

Riktningen ändras då och då för att skapa nya idéer och göra den övergripande bilden mer mångsidig.
De Bono har definierat sex tankeinriktningar och kallat dem "tankehattar". Varje hatt har sin egen färg
som symboliserar en tänkande-stil. Den vita hatten fokuserar på fakta, den gula på möjligheter, den
röda på känslor, den gröna på nya alternativ, den svarta på kritik och den blå på den stora bilden.

Gör såhär:
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SEX TÄNKARHATTAR

61

Vit

Hattens färg Tankestil Beskrivning och regler

Information, Kunskap Inga åsikter, känslor eller slutsatser. Bara fakta.

Röd

Svart

Gul

Grön

Blå

Känslor

Kriticism

Positivitet

Nya möjligheter

Stort perspektiv

Intuition och känsla. Det finns inget behov av att
förklara känslorna för andra.

 
Tvivel och att se risker. Målet är att hitta fel.

Möjligheter och värdeskapande.

Tillväxt och nya, provocerande tankar. Idéerna som
presenteras kan vara så kallade "omöjliga" idéer.
Syftet är att vägleda tänkandet till nya karriärer.

 

Förbättringsområden.



Metod:

En effektiv övning för att bearbeta idéer, utvärdera och lösa problem är att fråga "varför?" fem gånger i
rad.

Gör såhär:
När problemet eller utmaningen har valts frågas deltagarna "varför?" fem gånger. Slutligen kan de
bästa svaren väljas och en plan för att lösa problemet / utmaningen göras.
Att fråga "hur?" tre gånger i rad kan också användas.

5 X VARFÖR

DISC-TABELLEN

S

D I

C

Do
mi
na
nt

Inflytelserik

Medgörlig St
ab
il

AKTIV

UPPGIFTS-

FOKUS
MÄNNISKO-

FOKUS

REFLEKTIV

Dominant Inflytelserik

StabilMedgörlig

Direkt
Beslutsam
En "Görare"

Bossig
Krävande

Inpirerande
Interaktiv
Intressant

Impulsiv
Irriterande

Försiktig
Medveten
Samvetsgrann

Beräknande
Nedlåtande

Stadig
Stöttande
Uppriktig

Långsam
Känslig

Metod: 
DISC-tabellen används för att förstå människors kommunikation och självkännedom genom att bryta
ner personligheter i fyra olika typer. Dominant, inflytelserik, stabil och medgörlig. Detta kan förbättra
teamarbetet och minimera konflikter i teamet.

Gör såhär:
Sök på DISC-tabellen online och svara på frågor och ta reda på din DISC-profil. Mer information på
https://www.discprofile.com/what-is-disc
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JA, OCH...

Utveckla en idé där inga tankar möts med ett "nej". Målet är att upptäcka utmanande tankemönster
med positivt tänkande.
I en grupp kommer en person med en färdig eller oavslutad idé. Nästa person fortsätter att utveckla
idén och kompletterar den med en ny idé med orden "JA, OCH..." Resten av gruppen fortsätter med en
positiv tanke och idé enligt samma mönster. Oväntade idéer föds på detta sätt!

SKAPA NYA KOPPLINGAR

Använd slumpmässiga ord: Välj ett ord slumpmässigt och leta efter kopplingar mellan det ordet
och ditt problem / utmaning.
Bilder: Välj vilken bild som helst, hitta en koppling till ditt problem / utmaning och märk eventuella
nya möjligheter som kan uppkomma.
Objekt: Du kan samla in små föremål efter eget val till nästa möte. Lägg dem i en liten väska och
plocka upp en slumpmässigt. Fundera på hur du kan använda det här objektet för att klara av ditt
problem / utmaning.

Idé:

Ett sätt att komma med nya idéer är att skapa nya och oväntade kopplingar. Några av de bästa idéerna
uppstår av ren slump.

Gör såhär:
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Gör såhär:
Skriv ner 10 sätt att göra ditt problem eller utmaning värre. Skriv sedan ner hur du kan göra det bättre.
.

GÖR DET VÄRRE/GÖR DET BÄTTRE

"VIA KARAKTÄRSTYRKOR"-ENKÄTEN

En gratis vetenskaplig undersökning på internet där du kan ta reda på dina största styrkor.
https://www.viacharacter.org/survey/account/register

HUR BRA ÄR DINA COACHINGFÄRDIGHETER?

https://www.mindtools.com/pages/article/coaching-skills-quiz.htm

MOTOROLA

En metod som kan användas för att utvärdera alla typer av uppgifter, projekt eller processer. Metoden
består av fyra olika frågor och svaren kan skrivas ner eller uttryckas muntligt.
• Vad gick bra?
• Vad gick dåligt?
• Vad lärde jag mig?
• Hur kan vi använda det jag har lärt mig i praktiken?
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