
 
 

SEKSUALITET 
Kursus for psykologer og psykoterapeuter 

	   	  

	  

 
Mangler du træning, tillid og inspiration til at 
kunne arbejde terapeutisk med klienters 
seksualitet?  

I en tryg og respektfuld ramme får du blandt andet mulighed for at se 
på aspekter af din egen seksualitet, din egen psykoseksuelle 
udviklingshistorie, undersøge polariteterne i det feminine og 
maskuline felt, samt øge din bevidsthed omkring muligheder og 
begrænsninger i arbejdet med klienters seksualitet. 

Vi vil også have fokus på de bedste betingelser for, at emnet kan 
berøres i det terapeutiske rum, herunder terapeutens væren, og vi vil 
præsentere begreber og kategorier, som kan være meningsfulde og 
begribelige at anvende som sprog i arbejdet med temaet. 

Kursets indhold 
Kurset vil indeholde forskellige oplæg, som: 

• Seksualitet i et tilknytningsteoretisk perspektiv 

• Lyst som fænomen 

• Tændingsmønstre og seksuelle manuskripter 

• ”The good enough sexlife”  
- en model og måde at anskue moderne seksualitet på, herunder 
når sygdom eller alder sætter en stopper for almindelig seksuel 
praksis og fordrer et alternativt seksuelt repertoire. 

Gennem rollespil, øvelser, temadrøftelser og supervision af 
kursisternes egne sager arbejder vi direkte med de faglige udfordringer 
og på at oparbejde fortrolighed med temaet. 

Seksualitet og krop, forestillinger og fantasier hænger sammen, og vi 
vil på kurset bruge både visualiseringer, kropsøvelser og bevægelse. Du 
introduceres til forskellige konkrete øvelser, som kan understøtte 
klienternes seksuelle udvikling, herunder sensualitetstræning, 
”relationsarbejde på lagnerne”, tantriske øvelser samt forskellige 
dialoger som kan være en hjælp til at udvide kendskabet til sig selv og 
partneren, og som vil være direkte omsætteligt i dit arbejde med 
klienterne. 

 

Læs mere på www.dfti.dk 
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FAKTA 
Kurset kan bestilles 
hjem til arbejdspladsen. 
 
Kontakt: 
Iben Grøn 
Tlf. 2510 0017 
iben.groen@dfti.dk 
 
Kursets varighed vil 
afhænge af 
arbejdspladsens behov 
– fx 4 dage 
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