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Svenska psykoanalytiska föreningen!
släpper ett nytt nummer i sin skriftserie!

!
ABF-huset, Erlanderrummet 28/1 kl. 18.00!
!
!
BARN och PSYKOANALYS!

!

Vad har psykoanalysen att säga om barn? !
Kan barn gå i psykoanalys?!

!
!

Psykoanalys förknippas ofta med en vuxen som ligger på en divan och talar och en analytiker som
sitter bakom i en fåtölj och lyssnar. Men psykoanalys är mer än så. Med detta nya nummer i vår
skriftserie vill vi beskriva hur psykoanalytiskt arbete med barn kan te sig. Psykoanalys med barn är
dels en form av lekterapi, en eller flera gånger i veckan, men också ett sätt att fördjupa kunskapen
om barns själsliv och samspelet mellan barn och föräldrar. Även riktigt små barn kan få
psykoanalytisk hjälp tillsammans med sina föräldrar, när utvecklingen av något skäl stannat upp.!

!

Genom sex psykoanalytiker kommer vi att få lära känna Christoffer 2,5 och hans mamma Karin där
en ”känslosträng” gick av i samband med att modern fick ett besked om en kanske livshotande
sjukdom. Vi kan läsa om Hilda 22 månader som haft en traumatisk början av sitt liv och som
började utveckla en tendens att skärma av sig, som gjorde det svårt för föräldrarna att nå fram: ”De
olyckliga föräldrarna tyckte att det fanns något så ensamt, något så obegripligt och kusligt över
det”. Vi möter 8-åriga Patrik som hade så svåra tvångsmässiga symptom att han fick svårt att
fungera i vardagen. Och Pia som tycktes ha ett krig inom sig som hon var tvungen att leva ut och
som gjorde det mycket svårt för omgivningen att möta henne, men som efter den psykoanalytiska
behandlingen kunde börja berätta om och förstå hur hon kunde använda sin analytiker: ”Du är som
en känslodoktor”.!

!

Vi kan också läsa om föräldraarbetet, om föräldrar som söker hjälp för att kunna hjälpa men som
inte alltid vet hur, om hur svårt det kan vara att förstå hur barn tänker, hur såväl barn som vuxna
förstår och missförstår. Och sist men inte minst gör vi ett nedslag i barnanalysens historia och ser
hur denna intensiva och fördjupande metod givit oss kunskap och erfarenheter som kommer att ha
betydelse även i framtiden. Som en av författarna skriver: ”…det handlar om fenomen som vi alla
känner igen oss i. Det handlar om oss.”!

!
!

Skriften släpps i samband med Svenska psykoanalytiska föreningens långlivade föreläsningsserie
på ABF-huset - ”Psykoanalys - från vaggan till graven”, som inleds den 28/1 med terminens första
föredrag av Johan Schubert.!
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