
 
 
 

 
Clean for Teams 
Verktyg för Rent samarbete 
 
 
 
 
 

Verktygen för Rent samarbete hjälper grupper att 

• Öka nyfikenhet, lyssnande och respekt för varandra 
• Lära sig varandras styrkor och svagheter  
• Förtydliga vars och ens tänkande  
• Reda ut konflikter genom ökad förståelse för olika perspektiv 
• Upptäcka varandras outtalade antaganden och värderingar så att  

samtal hålls på en nivå som alla kan förstå  
 
 
Det här är en kurs för dig som vill få Rena verktyg att använda med grupper. Den är extra 
intressant för den som redan har gått en kurs i Ren Coaching. Men ger en användbar in-
troduktion även till ledare, coacher, konsulter, lärare, HR, team-ledare och vem som 
helst som vill lära sig mer om sig själv och grupper. 
 
 

Vad får du ut av kursen? 
o Hur man använder David Groves Rena frågor för att utveckla 

dina egna och andras idéer. 
o Tydliggör hur du själv fungerar när det gäller t ex att fatta be-

slut, hantera tid och inlärning - och upptäck omedvetna möns-
ter du lever efter. 

o Identifiera när du är / inte är i ett gott läge för lärande och kre-
ativitet och hur du håller dig i ett bra inlärningstillstånd. 

o Upptäck tolkningar du gör om andra och hur du skiljer dem 
från det faktiska beteendet samt behärska konsten att ge Ren 
feedback. 



 
 
 

o Formulera dina egna utvecklingsuppgifter - små åtgärder som 
kan göra stor skillnad när du går lite utanför din komfortzon. 

o Lär dig vad som får dig att gå in i drama, vilka dramapositioner 
du brukar ta - och hur du kan känna igen vad som är viktigt för 
dig. 

o Lär dig hur du använder den Rena Förändringscykeln (resultat, 
handling, feedback) för att coacha någon från sin dramaposit-
ion. 

o Ta del av hur dessa metoder har använts i företagande, utbild-
ning, mm. 

o En arbetsbok där varje modell förklaras. 
 
Kursgruppen blir ett team så du får uppleva att vara mottagare av de metoder du sen själv 
kan använda i grupper. Du kommer att lägga märke till mönster hos dig själv och andra 
och ni samarbetar på ett sätt så att var och en får sitt sätt att lära tillgodosett.  
 
Kursledare 
Caitlin Walker är en förgrundsgestalt inom Clean-världen och den som har utvecklat de 
Rena verktygen för grupper utifrån David Groves metoder för enskilda samtal. Hennes 
utvecklingsarbete beskrivs i den ytterst läsvärda boken ”From Contempt to Curiosity”. 
 
Det praktiska 
För vem 
Ledare, coacher, konsulter, lärare, HR, 
team-ledare. 
 
Workshop ledare 
Caitlin Walker, Clean Learning, tillsam-
mans med Lena Sobel och Søren Holm, 
Ren Utveckling AB 
 
Hur 

• Övningar 
• Samtal 
• Tid för reflektion 
• 6-7 deltagare 

 

När 
21/4, 28/4, 5/5, 12/5, 19/5. 
Alla dagar, kl. 8:30 – 12:00.  
Var 
Videolänk via Zoom 
 
Kostnad 
8 200:- vid anmälan fram till 26/2, däref-
ter 9 400:- Moms tillkommer 
 
CCEU 
Kursen ger 12 timmars CCE för förnyad 
ICF-certifiering. 
 
Anmälan 
info@renutveckling.se   
OBS: Anmälan är bindande 

 
 
Välkomna önskar  
 

    
Søren Holm    Lena Sobel



 
 
 

 


