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SCT® och Systems-Centered® är varumärken registrerade av 

Systems-Centered Training and Research Institute, Inc., en ideell organisation. 

SCT® Träningsgrupp i Stockholm 
 
 

Upplevelsebaserad träning i en grupp  

                      som träffas tre heldagar per termin.  
                             För kliniker, konsulter, ledare, pedagoger och andra intresserade. 

 

            Höstterminen 2020 

               Torsdagarna 10 sept, 22 okt, 3 dec.   

                      

Träningen bygger på de teorier och metoder som utvecklats av Yvonne Agazarian för att öka 
emotionell intelligens och sunt förnuft hos systemet och dess medlemmar. Vi arbetar bland 
annat med: 

 

• Functional subgrouping. Det är en mänsklig utmaning att integrera olikheter istället för 
att undvika eller polarisera dem. Kommunikationsmetoden Functional Subgrouping 
erbjuder ett sätt att härbärgera båda sidorna av en konflikt, så att olikheterna kan 
utforskas och integreras.   

• Kommunikation i olika grupputvecklingsfaser. All kommunikation innehåller såväl 
information som "brus". SCT erbjuder metoder för att filtrera bort det fasspecifika 
bruset, så att budskapet lättare kan tas emot.  

• Från självcentrering till systemcentrering: Att skifta från ett självcentrerat till ett 
systemcentrerat perspektiv hjälper oss att se helheten och befriar oss från plågan i att ta 
saker enbart personligt. SCT erbjuder modeller för att sortera i vardagens dilemman och 
identifiera hur uppgiften förändras parallellt med att sammanhanget förändras. 
 

Varje träningsdag innehåller teori, upplevelsebaserad träning, tillämpning/konsultation och 

övning i att använda systemcentrerade metodprotokoll för att sänka hinder för förändring. 

 

Gruppen blir terminsvis sluten, dvs nya medlemmar tas in endast vid terminens början.  

Medlemmar bör ha gått någon formell SCT-workshop innan. (Möjlighet att gå sådan finns 

regelbundet – kontakta oss för mer info.) 

 

Ledare:  Erika Ekedal och Åsa Bergquist Håål.  

 

Lokal: IOGT-NTO Konferenscenter, Klara Södra Kyrkogata 20, 111 52 Stockholm 

 (5 min promenad från T-Centralen) 

 

Datum hösten 2020: 10/9, 22/10, 3/12, kl 8.30-16.00 

Pris*: 5700 kr + moms.   

Anmälan senast 200630 

 

Vill du veta mer? Kontakta Erika Ekedal, erika.ekedal@gmail.com, 070-749 55 16,  

eller Åsa Bergquist Håål, asa@haalmanagement.com, 070-425 81 72. 

 

Läs mer om SCT på www.systemscentered.com och www.sctforeningen.se 

mailto:asa@haalmanagement.com

