
Ren coachutbildning
Ny metod ger certifiering och särställning



Fyra frågor som förändrade livet
Författaren och konsulten Caitlin Walker berättar i en TED-talk hur 
fyra frågor förändrade hennes liv, första gången hon mötte Clean 
Language. Under en föredragskväll gjorde deltagarna en övning: 

Ställ dessa fyra frågor till varandra:

Vad skulle du vilja hände? 
Caitlin svarade: Jag vill hitta min väg i livet.

Vilken slags väg är det? 
Det är en jag vet att jag bara måste gå.

Och var är den vägen? 
Den är … här … åt höger. 

Är det något mer med den vägen? 
Ja! Den ligger inte framför mig, dit jag är på väg nu!

Caitlin säger: ”Inte klokt, med fyra frågor från en främling förstod 
jag mer än någonsin om mitt liv och varför jag var deprimerad. 
Det var för att jag gjorde fel saker och var med fel man.”

”Jag fick en fördjupad kunskap och snappade upp flera saker som jag missade 
förra gången. Så det är verkligen nyttigt och klokt att gå flera gånger. Dessutom 
fick jag träffa nya, likasinnade människor.”

AGNETA WÄNDELL, COACH



Ren coachutbildning 
Ny metod ger certifiering och särställning

Du vill utveckla människor – enskilt och i grupper.  
Med metoder som 
• är effektiva, 
• går på djupet, 
• ger legitimitet och 
• utmärker dig på marknaden.

Du kanske är konsult som vill bredda och fördjupa ditt utbud. Eller 
anställd som vill arbeta med utveckling internt i företaget. Kanske 
du vill bli certifierad coach.
Vi har utbildningen för dig! 

Med Clean Coach Certifieringsprogram, CCCP, får du underlag 
för att certifiera dig med International Coaching Federation som 
Associate Certified Coach, något som ofta krävs i upphandlingar 
som en garanti för kvalitet. ICF är världens och Sveriges största 
branschorganisation för coaching. Med den legitimiteten ger 
CCCP dig också en metodik som mycket få andra coacher och 
konsulter har idag.

Vi mötte Clean Language efter 
många år som coacher och kon-
sulter och slogs direkt av kraften 
och enkelheten. 

Vi förstod inte riktigt hur det 
gick till, men det här ville vi lära 
oss. Och ju mer vi lärde, desto 
mer entusiastiska blev vi. Vi 
ville ta detta till Sverige och till 
vår värld: coacher, chefer och 
konsulter i ledarskap och organi-
sationsutveckling. 

Tillsammans med Marian Way, 
en förgrundsgestalt inom Clean 
Language och författare till den 
utomordentliga boken Clean 
Approaches for Coaches, har 
vi under flera år utvecklat ett 
arbetssätt som förenar kraften i 
Clean Language med strukturen 
från traditionell coaching: Clean 
Coach Certifieringsprogram, 
CCCP.

”En så härlig kurs! Roligt och samtidigt konkret. Inspirerande, meningsfullt och 
användbart på så många områden. En lätthet, renhet och lekfullhet i filosofin med 
Clean Language och samtidigt så djuplodande, seriöst och krävande.”

MARGARETA CARLSSON, COACH



Ren coaching
– en helt ny metodik

Kombination av traditionell coaching och Clean Language ger 
en helt ny coachmetodik. Den bygger på beprövade teorier 
och modeller men är något nytt, inte Clean Language, inte 
coaching, utan Ren coaching. 

Ren coaching ger djup utveckling för klienten och en tydlig  
struktur för coachen att arbete utifrån. Det är ett fantastiskt  
verktyg för att nå personlig insikt och handlingskraft.

Metaforer är en viktig del av Ren coaching. Med metaforer kan 
klienten arbeta med det som är svårt att uttrycka i ord, det som 
kanske ligger bortom hens medvetna tankar. Och när metafo-
ren utvecklas och förändras så påverkas det den representerar. 
Om mod för en klient är som en bultande våg i bröstet, och hen 
genom coachingen förstår att vågen behöver vallar som skyddar 
och en riktning för dess kraft, så kommer hen att bli modigare 
och mer fokuserad i sin vardag. 

Att beskriva och utveckla symboler och metaforer kallar vi för 
”modellering”. Klienten får hjälp att skapa modeller för hur hen 
fungerar i de områden som är viktiga. Det blir kraftfulla, minnes-
värda symboler för det hen vill uppnå, för de resurser hen har 
och för hur hen kan ta sig vidare. Det blir ett långsiktigt,  
transformerande förändringsarbete.

Egen utveckling

Som kursdeltagare får du själv 
vara med om detta genom att 
du tränar att coacha, vara klient 
och får återkommande feedback 
av dina kurskollegor och kurs- 
ledarna. 

Samtidigt som du lär dig att 
coacha får du personlig utveck-
ling på köpet. Och egen utveck-
ling är en förutsättning för att bli 
en bra coach. 

Du kommer att lära dig coacha, 
men även få verktyg till andra 
områden såsom effektiva möten, 
starta projekt, medarbetar- 
samtal, konflikthantering m.m.

”En träning som visar på en knivskarp, ren och användbar metod. Att göra ’så lite som 
möjligt’ får en ny dimension. Samtidigt tränades vi i en dimension av lyssnande som 
(med träning) kommer att göra mig till en bättre coach, utbildare och människa.” 

BIRGITTA KELLER, COACH



Clean Language
Allt fokus på klientens egen tankevärld

Grunden i Ren Coaching är psykologen David Groves banbrytande 
arbete med att utveckla en metodik för att minimera coachens 
styrning av samtalet och ge klienten maximalt utrymme att fritt 
utveckla sina egna bilder och insikter. 

Clean Language är själva essensen av kraftfull coaching där  
utgångspunkten är ett fåtal återkommande frågor som helt utgår 
från klientens ord och lägger allt fokus på klientens egen tanke-
värld. 

David Grove var noga med att hans arbete var ”shareware”,  
öppet och tillgängligt för alla och efter hans död har flera 
människor runt världen fortsatt utvecklingen. 

James Lawley och Penny Tomkins skapade symbolisk modellering 
för personlig utveckling, Caitlin Walker utvecklade anpassningar 
för att arbeta med grupputveckling och Marian Way har lett  
vägen för coaching på Clean-grund.

Clean Language  
Community

Efter kursen blir du en del av en 
internationell Clean Language 
Community och kan bland annat 
delta i våra populära tränings-
grupper. 

Vårt långsiktiga syfte är att 
kunna hjälpa varandra med 
uppdrag, hämta handledare ur 
gruppen för uppdrag som kräver 
Rena metoder och så små-
ningom ha en pool av mentor-
coacher bland oss.

”Jag har lärt mig ett nytt förhållningssätt och ett ”coach-språk” 
som är väldigt effektivt.”

FILIPPA DIETMANN, COACH



På kursen lär du dig:

• Vad Clean Language är och 
varför det är användbart.

• De grundläggande Rena frå-
gorna och hur man använder 
dem för största effekt. 

• En enkel och kraftfull samtals-
modell för att strukturera din 
coaching.

• De viktigaste Clean Langu-
age-modellerna och hur de 
kan användas i utvecklande 
samtal.

• Hur man går från aktivt lyss-
nande till precist lyssnande. 

• Hur man håller sina egna  
antaganden tillbaka så man 
kan arbeta med klientens  
faktiska upplevelser. 

• Hur kan man använda Rena 
frågor i olika sammanhang. 

• Enkla verktyg för att klargöra 
klientens önskade mål och 
skapa motivation att agera. 

• Hur du kan hjälpa klienten att 
tydliggöra strukturen i hens 
tänkande genom att utveckla 
de omedvetna metaforer hen 
använder.

• Djup förståelse för betydelsen 
av metaforer i vardaglig  
kommunikation och i coaching. 

En av de få genuint nya samtalsmetoder jag tagit del 
av under de senaste åren – mycket motiverande !! :-) ”

ANITA SALO

Coaching
En väletablerad profession som vuxit förbi sina 
”barnsjukdomar”

Vår definition av coaching är: hjälpa en annan hitta sina egna 
lösningar på sina problem och ta ansvar för dem. 

Coaching har utvecklats som en stödjande disciplin för människor 
som söker ett förändringsstöd, utan att vara psykiskt eller känslo-
mässigt sjuka. Varje seriös idrottare har en coach, varför inte varje 
seriös anställd och ledare? 

Det är en väletablerad profession som vuxit förbi sina ”barnsjuk-
domar”. Nästan alla stora företag har coachprogram och det 
finns en växande mängd forskning kring effekterna av coaching. 
Coacher stödjer sina klienter att förstås sig själva bättre, våga 
mer, ta större ansvar, kommunicera tydligare och i slutänden nå 
mer av det de vill, på jobbet och i livet. 



Clean Coach Certifieringsprogram – för vem?

Du som vill bli coach

• Denna utbildning är certifie-
ringsgrundande. Efter 100 
timmars klient-tid, 10 tim-
mars mentorcoaching och 
godkänt prov blir du cer-
tifierad på ACC-nivå enligt 
ICF.

• Du får många enkla (men 
inte lätta) verktyg för att 
börja coacha.

• Kursen ger dig möjlighet till 
egen utveckling, som coach 
och som människa.

Du som redan är 
coach och vill lära  

en ny metodik

• Du som är coach får nya, 
enkla (men inte lätta) och 
kraftfulla verktyg för att 
fördjupa och renodla din 
coaching.

• Ren Coaching skärper ditt 
lyssnande och hjälper dig 
att ännu mer lämna dina 
egna föreställningar och 
finnas till helt och hållet för 
din klient.

• Kursen ger dig möjlighet till 
personlig utveckling.

Du som inte är coach

Men kanske konsult, HR-speci-
alist, projektledare, chef, läkare, 
säljare med flera.

• Träning i Ren coaching gör 
dig till en bättre, mer precis 
lyssnare. 

• I vilket sammanhang du än 
befinner dig kommer du 
bättre kunna hjälpa andra 
att utveckla sina tankar. 

• Du får verktyg för ren feed-
back och mycket tydligare 
kommunikation. 

Antagningskrav

Alla intresserade kommer att intervjuas för att säkerställa att det är rätt kurs för dem.

”Riktigt givande dagar som fortsätter ha eftereffekter hos mig.”
ANNCHARLOTTE BRETAN
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CCCP – det praktiska

För vem

• Blivande coacher, ledare, 
konsulter, HR-specialister, 
läkare, säljare, projektledare, 
coacher som vill lära ett nytt 
arbetssätt.

• Alla intervjuas efter intresse-
anmälning för att säkerställa 
att kursen passar för dem.

Hur

• Tre moduler om tre kurs- 
dagar. Vi arbetar från 9 till 
17 varje dag.

• Mycket övningar och reflek-
tioner.

• Mellan modulerna är det en 
del arbete: träna coaching, 
läsa material och delta i 
teleklasser. Räkna med cirka 
20 timmar eget arbete, plus 
coaching med träningsklient

• Maximalt 12 deltagare.

När

1–3 februari 2021
8–10 mars 2021
26–28 april 2021

Var

Kursmodulerna genomförs över 
videolänk (Zoom) eller fysiskt i 
centrala Stockholm. 

Investering

42 000 kr, plus moms.  
Avgiften inkluderar fika och 
lunch varje kursdag.

Fakturering

25% av beloppet faktureras ef-
ter antagning, och återbetalas 
ej. Resterande belopp fakture-
ras 4 veckor före start.

Coachutbildnings- 
timmar

Kursen ger minst 60 timmars 
utbildningspoäng för ICF- 
certifiering.

Anmälan och frågor

Info@renutveckling.se

Mer information
Upptäck mer om Clean Language:

www.cleanlearning.co.uk & www.cleanlanguage.co.uk

Böcker
 
Marian Way: Clean Approaches for Coaches, 

Caitlin Walker: From contempt to curiosity, 

James Lawley and Penny Tompkins: Metaphors in Mind: 
Transformation through Symbolic Modelling; 

Carol Wilson: The Work and Life of David Grove: Clean 
Language and Emergent Knowledge.

Föredrag

Caitlin Walkers presentation på TEDx 

James Lawley och Penny Tompkins demonstrerar ett 
kort samtal med Symbolic Modelling


