
Svenska Imagoföreningen  2019-02-26 
 

2-dagarsworkshop:  Sinnenas processer och det reaktiva paret 
 

Vid sidan om Imago-perspektivet av barndoms utvecklingsstadier (anknytning, 
utforskning, identitet och kompetens), och särskilt under barnets första år (1–3), 
utvecklas hjärnan snabbt. En av de viktigaste utvecklingarna är den sensoriska 
integrationen. Bearbetning / integration med hjälp av sinnena är det viktigaste och 
enda sättet för ett barn att utforska sin värld innan språket utvecklas. De 8 sinnena är 
inte uppenbara och kan därför förbises av terapeuter.  

Ett barn med underutvecklad hjärna (där den sensoriska processen inte blivit fullt 
utvecklad) är mer benägen att uppleva inlärningsproblem. Detta kan i sin tur skapa 
spänning med föräldrarna och lärarna, vilket i många fall resulterar i någon form av 
defensiv mekanism hos barnet. 

En del av dessa problem (t.ex. humörsvängningar, ångest, grov beröring, rörelse och 
mer) kommer att stanna och dyka upp igen och igen i vuxen ålder, och särskilt i 
intima relationer. Som terapeuter är det enligt min mening viktigt att förstå hur 
hjärnan utvecklas via sinnena under de första 2 åren av livet för att bättre förstå de 
dolda sensoriska utmaningarna hos det vuxna barnet. Då kan vi skräddarsy ett 
ingrepp som tar hänsyn till sensorisk bearbetning 

Lärandemål: 

• Förstå sensorisk bearbetning och integration från hjärnans synvinkel och dess 
relation till känslor och beteenden. 

• Diskutera tre huvudsinnen: Vestibulära1, proprioceptiva2 och taktila. Hur de visar sig 
hos par. 

• Identifiera potentiella sensoriska dysfunktioner med reaktiva klienter och utforska nya 
interventioner. 

• I grupp diskutera "reaktiva par"-fall genom sinnesprocessernas lins.   
• Utforska sätt att integrera sensorisk förståelse och Imago terapeutiska 

intenventioner. 
• Öva några av de sensoriska strategierna som facilitator och som klient. 

1. Vestibulära systemet - balanssinnet är det system i kroppen som upprätthåller balansen, 
hållning och kroppens orientering i rymden. Detta system reglerar också förflyttning 
2. Proprioceptiva systemet – egenrörelse systemet. Systemet ligger till grund för kropps- och 
rumsuppfattning, vilket har betydelse för rums-, riktnings- och tidsbegrepp. 
 

Kalanit Ben-Ari, Ph.D. är Certified Advanced Imago Clinician, Certified Imago 
Workshop Presenter och engelska imagoföreningens ordförande.   
 
Kalanit har arbetat som familje- och parterapeut och föreläsare i offentliga 
sammanhang i mer än 15 år och har en privat klinik i Hampstead, London. Hon är 
också föräldraexpert och författare till två böcker. Hon har en doktorsexamen i 
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psykologi från Birkbeck, University of London, och AM och BA i kliniskt socialt arbete 
från Israel. 
 
Med en passion för sitt arbete är Kalanit dedikerad till att integrera olika metoder för 
att hjälpa par att läka och växa. Från en personlig resa och forskning växer hennes 
intresse för neurovetenskap, speciellt för neurofeedback och sinnenas processer. 
Genom att använda tydliga exempel från Kalanits forskning, omfattande kliniska och 
personlig erfarenhet lär du dig att titta på reaktiva par genom sinnesprocessernas 
lins. 
 
För mer om Kalanit, besök: www.kalanitbenari.com 

Dr Kalanit Ben-Ari 
Chair Imago UK 
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