
 

 
LUCEO Coaching & Consulting -   Org.nr: 914 236 002                                   

Om du ønsker å teste ut en coachingtime, kontakt oss via www.luceo.no
                                                               

 

Test hvor klar du er for klar å bli coachet. 
 
For mer suksess og mer moro! Kan du bli coachet?  
 
Instruksjoner: Sett en sirkel rundt nummeret som kommer nærmest å representere hvor 
sant utsagnet er for deg akkurat nå. Deretter kalkuler totalscoren din, utfra poengguiden 
nederst på siden for å finne ut om du kan bli coachet og om coaching er riktig for dine 
behov. Testen vil hjelpe deg å oppdage hvor «coachbar» du er akkurat nå. 
 
Besvar følgende utsagn på denne måten: 1 er minst sant og 5 er helt sant. 

 

1 2 3 4 5  Jeg kan være pålitelig i forhold til å være på tiden for alle samtaler og avtaler. 
 
1 2 3 4 5  Dette er riktig tidspunkt for meg å akseptere coaching. 
 
1 2 3 4 5  Jeg er villig til å la coachen gjøre coachingen og ta tak i det som dukker opp    
   underveis.  
 
1 2 3 4 5  Jeg vil holde mitt ord uten motstand eller sabotasje. 
 
1 2 3 4 5  Jeg vil være åpen i forhold til å "prøve ut" nye konsepter eller ulike måter å 
                           gjøre ting på. 
 
1 2 3 4 5  Jeg vil være rett frem og åpen og fortelle hele sannheten til coachen. 
 
1 2 3 4 5  Hvis jeg føler at jeg ikke får det jeg trenger eller forventer fra coachen, vil jeg  
                           dele dette umiddelbart og diskutere hva jeg ønsker og trenger fra coachingen. 
 
1 2 3 4 5  Jeg er villig til å stoppe eller endre selvødeleggende atferd som begrenser min 
   suksess. 
 
1 2 3 4 5  Jeg ser coachingen som en lønnsom investering i mitt liv. 
 

 

   TOTAL SCORE (legg sammen de tallene du har sirklet inn) 
 
 

SCORINGSNØKKEL 

 
•   9-18  Ikke så lett å coache akkurat nå  

• 19-28  Kan coaches,  men husk å følge grunnreglene  

• 29-38  Kan coaches 

• 39-45  Veldig klar for coaching, spør coachen om å kreve mye av deg  

 

PS. Husk at dette er en selvtest. Å være ærlig med deg selv er din 
viktigste ressurs.  Hvis du har en score på 29 og over, så er du klar til 
å gjøre store positive endringer i ditt liv og til å ha mer moro.  
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