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Samtaler om børn og psykoanalyse fremstår som en slags rapport fra en undervisningssituation, et seminar,
hvor en levende dialog udspiller sig mellem den franske børneanalytiker Françoise Dolto og et antal
børneterapeuter, selv i analyse eller under uddannelse. De spørgsmål, der tages op udspringer af deltagernes
terapeutiske arbejde og koncentrerer sig ofte om de tilfælde, hvor den enkelte terapeut selv er kørt fast i
problemet. Det drejer sig fx om alt fra et adoptivbarns lidt afvigende adfærd eller problemer med sengetisning
til autistiske og psykotiske reaktioner hos børn.
Ud fra sin mangeårige erfaring, sit store eksempelmateriale og sin kloge intuition forsøger Françoise Dolto at
finde frem til relevante løsninger og svar. Det, som gør disse samtaler med fagfolk vedkommende for en langt
større kreds, er Doltos særlige evner til indlevelse og til at styre udenom patentløsninger og tom teori.
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