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Kan kropsbevidsthed 
motivere unge til bevægelse?

Micha Rasmussen & Karoline Kramshøi Nielsen

En kvantitativ undersøgelse af 
sammenhængen mellem kropsbevidsthed 
og motivation for bevægelse.

Hvordan er sammenhængen mellem selvvurderet 
kropsbevidsthed og motivation for bevægelse hos unge 
på ungdomsuddannelser? Og har uddannelsestype 
betydning for den selvvurderede kropsbevidsthed samt 
motivation for bevægelse?

Myalgisk Encefalomyelitis 
Freja Charlotte Bojsen Thornberg & Yoah Johanne Hindbo Nielsen

En kvalitativ undersøgelse 
af kropslig oplevelse og 
psykomotorisk terapi.

Hvordan påvirker det oplevelsen af 
kroppen for en patient at have syg
dommen Myalgisk encefalomyelitis 
og hvordan kan psykomotorisk terapi 
begrundes som en del af behandlingen?

To PTSD ramte Veteraners oplevelser af et 
Psykomotorisk Manuelt behandlingsforløb i 
relation til ændringer i deres hverdag

Randi Nancy Sørensen

Hvordan oplever PTSD ramte Veteraner et 14 ugers Psykomotorisk Manuelt be
handlingsforløb og hvilke ændringer oplever de i deres hverdag i relation til dette?



Psykomotoriske forløb i før- 
og eft erfødsel

Camilla Grønlund StarlingRaaberg, Cecilie Bredgaard og Gry Kolstø

Hvilken betydning har deltagelsen i et psykomoto
risk forløb i før og efterfødsel for en førstegangsmors 
oplevelse af at kunne håndtere det nye forældreskab?

En kvalitativ undersøgelse af nye 
mødres forventning til forældreskabet.

Professionelle kompetencer
Maiken Rossing Mogensen

Hvilke kompetencer oplever en klient er de vigtigste ved en terapeut, og 
hvilken betydning oplever klienten, at terapeutens mentaliseringsevne har 
for egen personlige udvikling?

Klientens oplevelse af, hvad der er vigtigt

Kan et fænomenologisk møde med naturen som 
terapeutisk rum, understøttet af Psykomotorisk 
grundforståelse og metoder, afh jælpe på 
senfølger af tidligt seksuelle overgreb?

Tanja Nala Schmidt

I samspil med andre forstår vi os selv
Amalie Storgaard Andersen & Pil Sally Bach

Hvordan kan et psykomotorisk undervisningsforløb, med fokus på kropsbe
vidsthed, støtte mestring af relationelt samspil blandt elever på en sundhedsfag
lig erhvervsuddannelses?

Et bachelorprojekt om relationelle samspil i et læringsperspektiv



Hvordan musik kan understøtte den 
psykomotoriske manuelle behandling

Berøring og smerte

Linda Maria CsöszErdei

Sophie Barfod

Hvordan oplever klient og behandler en 
psykomotorisk manuel behandling med 
afspilning af musik i behandlingsrummet for 
første gang, og hvilke overvejelser fører det til 
ift. hvordan anvendelse af musik kan under
støtte psykomotorisk manuel behandling som 
supplerende element i interventionen?

Hvordan oplever MEpatienter psykomotorisk afspæn
dingsbehandling ift. deres smerter? Og hvilken betydning 
har berøring i behandlingen af disse patienter?

En kvalitativ undersøgelse af musikkens påvirkning af 
klient- og behandleroplevelsen med afspilning af musik i 
behandlingsrummet under behandlingsinterventionen.

En undersøgelse om berøringens 
betydning for kronisk 
træthedspatienters smerteoplevelse.

En undersøgelse af berøringens betydning 
under indlæggelse på en psykiatrisk afdeling

Berøring
Line Dyrup Jensen

Hvilken betydning har berøring for en patient under indlæg
gelse på en psykiatrisk afdeling og hvordan kan psykomoto
risk terapi bidrage til øget fokus på berøring, med henblik på 
at understøtte det psykiatriske behandlingsforløb?



Om psykomotorisk behandling af cerebral 
parese og det relationelle ansvar i praksis

Sansningen af krop og kropslige 
grænser i yoga

Stine Søndergaard Pedersen

Hvordan opleves sansningen af kroppen og opmærksom
heden på kropslige grænser i yogaen som kropskultur? Og 
hvordan kommer disse begreber til udtryk i yogarummet 
set i et psykomotorisk perspektiv?

En kvalitativ undersøgelse 
om ACT hos stressramte 
ansatte i hotelbranchen

DoraLena Johannsen

Hvilken betydning har et ACT forløb med fokus 
på kontakt til nuet, accept og defusion hos stress
ramte ansatte i hotelbranchen?

De vågne muskler - er 
vi forkerte? 

Cecilia Wright

Hvilke fysiske og psykiske oplevelser har klienter med 
cerebral parese ved psykomotoriske behandling?




