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 KONSTCOACHNING  

 
 
 

TITEL ETT LIV MED VALMÖJLIGHETER 

MÅLSÄTTNINGAR 
Att utforska de ursprungliga skälen till att välja karriär, deras styrkor och 
förmågor samt deras förhoppningar och drömmar. 

FÖRVÄNTADE 

RESULTAT AV 

LÄRANDET 
Större klarhet i karriärvalet och lättare att gå till handling.  

MÅLGRUPP Invandrarkvinnor som vill delta på arbetsmarknaden. 

VARAKTIGHET 1:30 

RYMDEN 
Ett rum med plats för 10-12 personer.  
Anmälan: en lugn plats där deltagarna kan tänka utan att bli distraherade. 

RESURSER 
För varje deltagare: För varje deltagare: A4-ark, penna, färgpennor eller 
kritor. 

FÖRBEREDELSE 

Moderatorn måste förbereda ett rum med all utrustning och alla resurser 
som behövs. 
*Om en session organiseras online kan du ange ett mötesdatum och en tid 
och bjuda in deltagare till "mötet". 

GENOMFÖRANDE  

 
INTRODUKTIO

N 

Moderatorn bör introducera sessionen och organisera 
uppvärmningsaktiviteter för att försöka bekanta sig med 
varandra och skapa en konfidentiell atmosfär. Moderatorn 
bör påminna om de viktigaste reglerna för arbete i grupp: 

✓ Visa respekt för varandra. 
✓ Alla gruppmedlemmar ska göra lika mycket 

arbete. 
✓ Var öppen för kompromisser. 
✓ Effektiv kommunikation. 
✓ Tidshantering. 
✓ Var nöjd i den grupp du är i. 

 

AKTIVITETSST

EG 

Steg 1 (40 min.).   
Moderatorn börjar med att be kvinnorna att tänka på sin 
önskade karriär och skriva ner den som ett mål i mitten av 
rörelsehjulet. Moderatorn ber deltagarna att besvara 
frågorna genom att välja kort från "Min framgångshistoria" 
och placera dem på "Rörelsehjulet". Därefter ombeds 
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deltagarna att besvara frågorna genom att skriva en positiv 
berättelse.  

✔ Vem påverkar ditt karriärval? 

✔ Vad inspirerar dig att nå ditt mål? 

✔ Vad skulle vara det roligaste i processen? 

✔ Vilka är dina styrkor? 

✔ Vilka åtgärder bör du vidta för att uppnå målet? 
 

Steg 2 (20 min.). 
Varje deltagare läser sin berättelse för sig själv. Deltagarna 
presenterar de mest positiva och kraftfulla stunderna (om 
deltagaren samtycker) som de kommit fram till genom att 
svara på frågorna.  

 

REFLEKTION 

(20 min.)  
Moderatorn uppmanar deltagarna att dela sina tankar och 
diskutera sessionen: 

✔ Hur kände du dig idag på en skala från 1 till 10? 

✔ Vad lärde du dig av det här mötet? 

✔ Vad gjorde det här mötet användbart för dig? 

INSPIRATION/REFEREN

S 
Aidan Tod "Ett valfritt liv? "  

IDÉER FÖR ÅTGÄRDER 
Denna session är en utmärkt aktivitet att genomföra för pedagoger, 
socialarbetare, karriärrådgivare och lärare när de pratar om karriär. 

BILAGOR Bilaga nr 1; kort "Min framgångshistoria". 
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Bilaga nr 1. 

 

Rörelsehjul 

 

 

 

 

 

Vem påverkar ditt karriärval? 

 

 
 

Önskat mål 
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Rörelsehjulet fyller i SAMPLE  

 

 

 

 

 

 

 

Vem påverkar ditt karriärval? 

 

 

Önskat mål 

Att vara 

teamledare i ett 

välkänt 

internationellt 

företag 
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TITLE KARRIÄRVISIONER 

MÅL Identifiera åtgärder för en framgångsrik karriär för invandrarkvinnor som 
behövs på kort, medellång och lång sikt för att förverkliga den. 

FÖRVÄNTADE 
RESULTAT AV 
LÄRANDET 

Gjorde en plan och identifierade de åtgärder som behövs på kort, medellång 
och lång sikt för att förverkliga den framtida karriären. 

MÅLGRUPPEN Invandrarkvinnor som vill delta på arbetsmarknaden. 

VARAKTIGHET 1:00 

 
SPACE 

 
Ett rum med plats för 10-12 personer. Anmälan: en lugn plats där deltagarna 
kan tänka utan att bli distraherade. 

RESURSER Till varje deltagare två A3- eller A4-ark, penna, färgpennor eller kritor. 

 
FÖRBEREDNING 

 
Moderatorn måste förbereda ett rum med all utrustning och alla resurser 
som behövs. 
*Om en session organiseras online, kan du ange ett mötesdatum, en tid och 
bjuda in deltagare till "mötet". 

 
GENOMFÖRANDE 

 

  
 
 
 
 

INLEDNING 

Moderatorn bör introducera sessionen och organisera ett 
varmt 
-uppdrag för att lära känna varandra och för att skapa en 
konfidentiell atmosfär. Moderatorn bör påminna om de 
viktigaste reglerna för att arbeta i grupp: 

✔ Ha respekt för varandra. 
✔ Alla gruppmedlemmar ska göra lika mycket 

arbete. 
✔ Var öppen för kompromisser. 
✔ Effektiv kommunikation. 
✔ Tidshantering. 
✔ Var glad i den grupp du är i. 

 
STEG I 
AKTIVITETER 

Steg 1 (20 min.). 
Ta bilagorna nr 1, 2, 3 och 4 och rita fyra bilder som visar 
ditt yrkesliv på varje blad med rubriken "nästa år"/. 
"2 år"/"5 år" och "10 år". På varje blad i 
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  På papper ska du besvara frågorna nedan i presens 
enkelform: 

✔ Vilken är din karriärstatus, partnerskap? 
✔ Var arbetar du (område, land)? 
✔ Vad har du för inkomster, hur ser din ekonomiska 
situation ut? 
✔ Vilka förbättrade färdigheter, kompetenser och 

kunskaper har du? 
✔ Vilken typ av människor arbetar du med? 

Steg 2 (30 min.). 
Moderatorn uppmanar deltagarna att dela med sig av och 
reflektera över sin framtida karriärvision. Och svara på 
frågorna; 

✔ Vad kommer du att tänka på när du granskar din 
framtidsvision? (Fokusera på upprepade moment 
och skillnaderna) 

✔ Vilka är de allra första åtgärderna för att genomföra 
dina planer? 

✔ Vad är ditt främsta stöd för att uppnå dina mål? 
 
 

REFLECTION 

(10 min.) Moderatorn uppmanar deltagarna att reflektera 
över sessionen. Varje deltagare har 1 minut på sig. 

✔ Hur kände du dig idag på en skala från 1 till 10? 
✔ Vad lärde du dig av det här mötet? 
✔ Vad gjorde den här sessionen användbar för dig? 

INSPIRATION/REFLEK
TION Diana Hogbin-Mills "Karriärvisioner" 

IDÉER FÖR ÅTGÄRDER. Denna session är en utmärkt aktivitet att genomföra för pedagoger, 
socialarbetare, karriärrådgivare och lärare när de pratar om karriär. 

BILAGOR Bilagor nr 1, 2, 3 och 4 
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NÄSTA ÅR 

Bilaga nr 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Hur ser din karriär ut, partnerskap? 
 Var arbetar du (område, land)? 
 Hur ser dina inkomster och din ekonomiska situation ut? 
 Vilka förbättrade färdigheter, kompetenser och kunskaper har du? 
 Vilken typ av människor arbetar du med? 
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Var arbetar du (område, land)? 
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2 ÅR 

Bilaga nr 2 
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Hur ser din karriär ut, partnerskap? 
Var arbetar du (område, land)? 
Hur ser dina inkomster och din ekonomiska situation ut? 
Vilka förbättrade färdigheter, kompetenser och kunskaper har 
du? 
Vilken typ av människor arbetar du med? 
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Hur ser din karriär ut, partnerskap? 
Var arbetar du (område, land)? 
Hur ser dina inkomster och din ekonomiska situation ut? 
Vilka förbättrade färdigheter, kompetenser och kunskaper har 
du? 
Vilken typ av människor arbetar du med? 
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TITLE OSCAR 

MÅL Att fokusera på kvinnors önskade mål och sättet att nå det. 

FÖRVÄNTADE 
RESULTAT AV 
LÄRANDE 

 
Ökade och förbättrade kvinnors prestationer och yrkesmässiga effektivitet. 

MÅLGRUPPEN Invandrarkvinnor som vill delta på arbetsmarknaden. 

VARAKTIGHET 1:50 

SPACE Ett rum med plats för 10-12 personer. 
Anmälan: en lugn plats där deltagarna kan tänka utan att bli distraherade. 

 
RESURSER 

För varje deltagare: en gammal bok (på deltagarens modersmål eller på ett 
välkänt språk). 
språk av deltagaren), färgpennor, vattenfärger, dekorationer, pensel för 
målning, lim och sax. 

 
FÖRBEREDNING 

Moderatorn måste förbereda ett rum med all utrustning och alla resurser som 
behövs. 
*Om sessionen är organiserad online, kan du fastställa ett mötesdatum och 
bjuda in deltagarna till "mötet". 

 
GENOMFÖRANDE 

 

  
 
 
 

INLEDNING 

Moderatorn bör introducera sessionen och organisera en 
uppvärmningsaktivitet för att försöka bekanta sig med 
varandra och skapa en konfidentiell atmosfär. Moderatorn 
bör påminna om de viktigaste reglerna för arbete i grupp: 
 Visa respekt för varandra. 
 Alla gruppmedlemmar ska göra lika mycket 

arbete. 
 Var öppen för kompromisser. 
 Effektiv kommunikation. 
 Tidshantering. 
 Var nöjd i den grupp du är i. 

 
 
 

STEG I 
AKTIVITETER 

Steg 1 (80 min.). 
Moderatorn ber deltagarna att tänka och föreställa sig hur 
deras ideala, önskade karriärväg skulle se ut. Varje deltagare 
tar ett exemplar av bilaga 1 och letar efter svar på frågorna i 
boken och väljer ord som svarar (är som nyckelord) på 
frågorna och markerar dem. Den text som inte är relaterad 
till frågorna ska färgas på ett konstnärligt sätt. 
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  P.s. Vänligen markera de besvarade frågorna i boken enligt 
frågornas nummer i bilaga 1. 

 
Steg 2 (20 min.). 
Moderatorn ställer frågor till deltagarna: Hur ser din 
önskade karriärväg ut? Varje deltagare presenterar sin 
karriärväg, högst 2 minuter per deltagare. 

 
 

REFLECTION 

(10 min.). 
Moderatorn uppmanar deltagarna att dela sina tankar och 
diskutera sessionen: 

✔ Hur kände du dig idag på en skala från 1 till 10? 
✔ Vad lärde du dig av det här mötet? 
✔ Vad gjorde den här sessionen användbar för dig? 

INSPIRATION/REF
ERENS Paul Z. Jackson, Mark McKergow "Oskar coaching modell" 

IDÉER FÖR 
ÅTGÄRDER. 

Denna session är en utmärkt aktivitet att genomföra för pedagoger, 
socialarbetare, karriärrådgivare och lärare när de pratar om karriär. 
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Bilaga nr 1 
 

RESULTAT 
 

1. Vad är ditt önskade mål för din karriär? 
2. Hur ser din framgång ut och hur känns den för dig? 
3. Hur vet du att du har uppnått det, vad händer? 
4. Hur viktigt är det för dig att uppnå detta resultat? 
5. Under vilken tidsperiod vill du uppnå detta resultat? 

SITUATION 
 

6. Hur ser den nuvarande situationen ut i din karriär? 
7. Vad händer just nu? 
8. Vilken inverkan har det på dig? 
9. Vilken inverkan har det på andra? 
10. Vad gör du som kan bidra till det här problemet/frågan i din karriär? 
11. Vad gör du för närvarande, i den här situationen eller i en liknande situation, som 

fungerar bra? 
12. Vad gjorde dig medveten om att du måste göra något annorlunda? 

VAL OCH KONSEKVENSER 
 

13. Vad kan du göra för att börja lösa situationen? 
14. Vilka valmöjligheter har du? Vilka är de positiva aspekterna av det 

alternativet? Vilka är nackdelarna? 
15. Vad hindrar dig från att göra det just nu? 
16. Vilka råd skulle du ge till någon annan i samma situation som du? 
17. Vad skulle du annars kunna göra? 
18. Vem mer kan hjälpa dig? 
19. Vad skulle du vilja göra annorlunda? 
20. Vad skulle du göra om du visste vad du skulle göra eller om du inte var rädd? 
21. Vad är det värsta som kan hända? 
22. Vad är det bästa som kan hända? 
23. Vilket val/vilka val är bäst för att föra dig mot ditt resultat? 

ACTION 
 

24. Vilka åtgärder kommer du att vidta? Vad gör du för att komma framåt? 
25. Vilka specifika åtgärder är du beredd att vidta? 
26. När tar du dem? 
27. Vilket stöd behöver du? 
28. Var hittar du det stödet? 
29. Hur upprätthåller du din motivation? 
30. Vilka åtgärder kan du vidta under de närmaste 24 timmarna för att komma vidare? 
31. På en skala från 1 till 10, hur engagerad är du att vidta denna åtgärd? 
32. Vad hindrar det från att bli en 9 eller 10? 
33. Vad gör du härnäst? 
34. Vad behöver du av mig som din coach som en del av detta? 

REVIEW 
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35. Hur granskar du dina framsteg? 
36. Vad gör du för att kontrollera om dina handlingar leder dig mot ditt mål? 
37. Hur mäter du din framgång? 
38. När träffas du och jag för att se över dina framsteg? 
39. Vad skulle du vilja kunna berätta för mig nästa gång vi ses? 
40. Hur firar du dina framgångar? 
41. Hur behåller du din dynamik? 
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Exempel på boken 
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TITLE STÄRKNINGAR 

MÅL Att bygga upp kvinnors självkänsla. 

FÖRVÄNTADE 
RESULTAT AV 
LÄRANDE 

 
Stärkt inre kraft för att uppnå mål. 

MÅLGRUPPEN Invandrarkvinnor som vill delta på arbetsmarknaden. 

VARAKTIGHET 1:40 

SPACE Ett rum med plats för 10-12 personer. Anmälan: en lugn plats där deltagarna kan 
tänka utan att bli distraherade. 

RESURSER Till varje deltagare: två A4-ark, gamla tidningar, sax, lim och penna. 

 
FÖRBEREDNING 

Moderatorn måste förbereda ett rum med all utrustning och alla resurser som 
behövs. 
*Om en session organiseras online kan du ange ett mötesdatum och en tid och 
bjuda in deltagare till "mötet". 

 
GENOMFÖRANDE 

 

  
 
 
 

INLEDNING 

Moderatorn bör introducera sessionen och organisera en 
uppvärmningsaktivitet för att försöka bekanta sig med 
varandra och skapa en konfidentiell atmosfär. Moderatorn bör 
påminna om de viktigaste reglerna för arbete i grupp: 
 Visa respekt för varandra. 
 Alla gruppmedlemmar ska göra lika mycket 

arbete. 
 Var öppen för kompromisser. 
 Effektiv kommunikation. 
 Tidshantering. 
 Var nöjd i den grupp du är i. 

 
 
 

STEG I 
AKTIVITETER 

Steg 1 (40 min.). 
Moderatorn ber deltagarna att skapa ett collage för att 
presentera sitt inre jag och sitt yttre jag. Varje deltagare tar ett 
pappersark och viker det på mitten. Använd bilder eller ord 
från journaler som hänvisar till ditt inre och yttre jag. Klipp ut 
eller riv ut och limma fast dem på pappret. 
Steg 2 (30 min.). 
Moderatorn uppmanar deltagarna att dela med sig av sina 
reflektioner om det skapade collaget genom att svara på 
följande frågor: 
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  ✔ Hur skulle du beskriva ditt inre och ditt yttre? 
själv? 

✔ Vad tycker du, vilka är de bästa sidorna av din 
personlighet? 

✔ Dela med dig av en av dina erfarenheter eller 
prestationer 

när du kände dig mest nöjd med dig själv. 
✔ Hur skulle du beskriva dina sinnen när du upplever 

framgång? 

Steg 3 (20 min.). 
Varje deltagare tar ett pappersark. Moderatorn ber deltagarna 
att göra en lista över alla positiva saker om sig själva som de 
kan komma på, minst tio. 

 
 

REFLECTION 

(10 min.) 
Moderatorn uppmanar deltagarna att dela sina tankar och 
diskutera sessionen: 

✔ Hur kände du dig idag på en skala från 1 till 10? 
✔ Vad lärde du dig av det här mötet? 
✔ Vad gjorde den här sessionen användbar för dig? 

INSPIRATION/R
EFERENS 

Gill Dickers "En övning i styrkor och färdigheter". 

IDÉER FÖR 
ÅTGÄRDE
R. 

Denna session är en utmärkt aktivitet att genomföra för pedagoger, 
socialarbetare, karriärrådgivare och lärare när de pratar om karriär. 

 


