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UDDANNELSENS LÆRINGSMÅL 

 
Gestaltterapeut uddannelsens mål, er at de studerende tilegner 
sig følgende kompetencer: 
 

Viden 
• Have viden om og indsigt i gestaltterapiens teori, metode 

og praksis og have kendskab til psykoterapiens bredde, 
perspektiver, begrænsninger og faldgruber.  

• Forstå og reflektere over terapeutiske teorier, metoder og 
praksis indenfor gestaltterapien og psykoterapien.  

• Viden om gestaltterapiens historiske, filosofiske og 
teoretiske baggrund, og have grundlæggende indsigt i den 
eksistentielle og humanistiske psykoterapeutiske retnings 
historie, filosofi og udvikling i samfundsmæssig 
sammenhæng, herunder:  

 
o Teori om psykoterapibegrebets historiske udvikling.  
o Teori om den gestaltterapeutiske dialog.  
o Teori om humanistisk udvikling og 

personlighedsdannelse.  
o Forståelse af psykoterapeutiske teoriers 

implikationer for begreber som sundhed og sygdom.  
o Teori om den eksistentielle og humanistiske 

psykoterapis mål, muligheder og begrænsninger.  
o Teori om gestaltterapeutiske processer.  
o Relevant teori om det relationelle og terapeutiske 

forhold i gestaltterapien.  
o Teori om den eksistentielle og humanistiske 

psykoterapeutiske behandlings forståelse, samt 
psykopatologi, neuroaffektive udvikling, metodik og 
empiri fra psykoterapiforskningen og 
evidensbaserede psykoterapimetoder mv. 

 

• Viden om og indsigt i at arbejde med relationen før 
metoden.  

• Viden om klienter, klientgrupper og vilkår for psykoterapi.  
 
 

Færdigheder 
• Kan arbejde fænomenologisk og relationelt gennem 

kontakt, nærvær, indlevelse og personlig autenticitet.  
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• Kan vurdere personlige og praktiske problemstillinger samt 
begrunde og vælge relevant handlemuligheder ved hjælp af 
terapeutisk diagnostik.  

• Er teoretisk velfunderet og kan anvende nutidig og relevant 
teoretiske viden og forskning.  

• Kan formidle faglige og terapeutiske problemstillinger og 
skabe dialog til både børn, unge, familier, individuelle, par 
og grupper samt til andre fagpersoner.  

 
 

Kompetencer 
• Kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede 

situationer på en kontaktfuld måde gennem den 
gestaltterapeutiske dialog.  

• Kan selvstændigt og professionelt indgå i fagligt og 
tværfagligt samarbejde.  

• Kan identificere egne læringsbehov og strukturere egen 
læring i forskellige felter og sammenhænge.  

• Kan omsætte teoretisk og faglig viden til praksis med 
relationen før metoden.  

• Har indsigt i egen historie, udvikling og livsmønstre gennem 
egen-terapi og deltagelse i involverende og 
eksperimenterende gruppeprocesser.  

• Har tilegnet sig gestaltterapeutiske færdigheder gennem 
feedback og supervision.  

 
 
 
 
 
 


