
COACHFRÅGOR
YTTERLIGARE EXEMPEL PÅ KRAFTFULLA FRÅGOR 
Kraften ligger i förmågan att ställa frågan i rätt ögonblick-timing. Timingen kräver ett djupt lyssnande och 
sedan en följsam fråga, som har stor kraft och tar personen in i växtzonen. För att en fråga ska ge resultat 
krävs en förtroendefull relation. Först då släpper försvar och den coachade är öppen för att utforska sina 
möjligheter.

1. Vad kommer det att innebära för dig när du nått målet?


2. Hur viktigt är det för dig att uppnå målet på en skala 1-10?


3. Vilka lärdomar från tidigare kan du dra nytta av?


4. Hur behöver du växa som människa för att nå dit du vill?


5. Hur behöver du tänka/agera annorlunda för att lyckas?


6. Vad behöver du lämna bakom dig för att nå ditt mål? t. ex. Attityd, vana, tankemönster, person

 

7. Vad handlar din förändring egentligen om?


8. Vem behöver du bli/vara för att nå dina mål?


9. Hur vet du att du är på rätt väg?


10.Vilken är frågan du är rädd för att jag ska ställa just nu?


11.Hur vill du gå vidare just nu?


12. Vilka tre saker är du beredd att säga JA/NEJ till för att nå dina mål?


13.Vilka resurser behöver du för att gå vidare?


14.Vad kan stärka dig just nu?


15. Hur ser en tydlig bild av vad du har uppnått om två år ut?


16. Vilket resultat till nästa vecka, nästa månad skulle göra dig stolt?


17. När är du som modigast? Hur kan du använda det modet för att gå mot ditt mål nu?


18.Vad är ditt nästa steg?


19. Vad har du lärt dig om dig själv i det här samtalet alt. den senaste månaden?


20.Vad tar du med från det här samtalet idag?
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21. Vad är det modigaste du kan göra just nu?


22. Om du var Pippi eller Emil vad skulle du då göra?


23. Om allt är möjligt, vad gör du då?


24. Vad får dina ögon att glittra?


25. Nämn tre saker du skulle kunna göra utifrån det du har berättat?


26. För vems skull vill du göra det här?


27. Vad är bäst med att göra den här förändringen?


28. Du får ett magiskt trollspö av mig. Vad gör du?


29. Vad kan få dig att hoppa upp ur sängen imorgon?


30. Hur mycket DU är du just nu?



