
Välkomstbrev - en höst i Lacanianskt tema

Nu är det dags för ytterligare en serie föreläsningar om Jacques Lacan med Peter Jansson.
Jacques Lacan revolutionerade under mitten av 1900-talet psykoanalysen genom att återgå till den
freudianska grunden och integrera den med modern språkvetenskap och filosofi. Lacans ingång till att
det omedvetna är strukturerat som ett språk gav en unik infallsvinkel till att förstå människans
psykiska lidande. Som psykiatriker och praktiserande psykoanalytiker, och genom att låta
psykoanalysen gå in i dialog med andra discipliner, öppnade Lacan för en nydanande förståelse av
psykopatologins fält i termer av personlighetsstrukturer, där framför allt den psykotiska problematiken
har fått en ny belysning. Hans bidrag har varit otroligt viktiga inte bara för psykoanalysen utan även
kulturvetenskap, den kontinentala filosofin, feministisk teori, filmteori och mycket mer.

Teman för höstens föreläsningar:

1. Det omedvetnas struktur
Vad är det omedvetnas logik hos Lacan? Vad innebär det att säga att det omedvetna är
strukturerat som ett språk? Hur uppkommer det omedvetna i utvecklingspsykologisk mening i
termer av urbortträngning? I termer av symbolisk kastration?

2. Det dynamiskt omedvetna
Det omedvetnas begär hos Lacan. Begärets graf. Det omedvetna i förhållande till brist, ångest,
drift, njutning, begär och krav.

3. Det omedvetnas etiska status
Lacan åberopar Freuds berömda algoritm för den psykoanalytiska behandlingen – Wo Es war,
soll Ich werden (”Där det var, skall jag bli”) – vilken har en moralisk och etisk innebörd.
Lacan upprättar en begärets etik – ”Har du handlat i enlighet med begär som bebor dig?” –
som särskiljer sig från Kants pliktetik, Aristoteles etik och en utilitaristisk etik.

4. Det omedvetnas formationer
Hur framträder det omedvetna för Lacan i felhandlingar, drömmar och symptom? Hur
närvarar det omedvetna i olika former av psykopatologi i kliniken?

5. Det omedvetna i kliniken
Hur framträder det omedvetna i den psykoanalytiska behandlingen enligt Lacan? vilken
innebörd ger Lacan begreppen överföring, motöverföring och tolkning? Hur närvarar det
omedvetna i neurospsykoterapi och i jagstrukturerande psykoterapi?

Föreläsare: Peter Jansson är psykoanalytiker, filosof och författare. Han har under många arbetat med,
undervisat och skrivit om Lacans arbete i både teoretisk och klinisk mening.

Föreläsningarna arrangeras i samarbete med Psykoterapicentrum och Studieförbundet ABF. Som alla
våra arrangemang är det gratis och öppet för allmänheten. Vi välkomnar dock donationer, swisha
valfritt belopp med texten “Lacan 2021” till 0760505591

Praktiskt
Föreläsningarna kommer ske vid fem tillfällen under höstterminen. Samtliga kommer vara på
torsdagar klockan 18:00-20:00, och datumen kan ni se nedan. Då merparten av den vuxna
befolkningen är vaccinerad, och restriktionerna har lättats sen i våras, planerar vi att låta en fysisk



publik närvara vid majoriteten av föreläsningarna samtidigt som de också kommer gå att se digitalt
direktsänt.
Föreläsningarna planeras att hållas omväxlande i Göteborg och Örebro, och även de gånger Peter inte
är på plats i Örebro kommer föreläsningarna visas inför livepublik i ABFs lokaler (Fredsgatan 18)med
möjligheter till interaktion med föreläsaren. Det är först till kvarn som gäller för att delta fysiskt, men
i och med att samtliga föreläsningar ska sändas digitalt kommer ingen behöva missa en föreläsning till
följd av geografiska eller utrymmesmässiga hinder.
OBS: Vid förändring i coronaläget kan vi behöva ställa in de fysiska träffarna och enbart sända
föreläsningarna digitalt.

Föreläsningsschema:
Torsdagen den 23/9 klockan 18:00 - “Det omedvetnas struktur”.
Plats: Göteborg (Stora Nygatan 13, (2 tr))
Föreläsningen visas även inför livepublik hos ABF Örebro, Fredsgatan 18.
Zoom: https://oru-se.zoom.us/my/opsseminarium
Facebookevenemang: https://fb.me/e/ZUuhwhMM

Torsdagen den 14/10 klockan 18:00 - “Det dynamiskt omedvetna”.
Plats: ABF Örebro (Fredsgatan 18)
Zoom: https://oru-se.zoom.us/my/opsseminarium
Facebookevenemang: https://fb.me/e/2rXkQIwEJ

Torsdagen den 4/11 klockan 18:00 - “Det omedvetnas etiska status”
Föreläsningen visas digitalt för livepublik hos ABF Örebro, Fredsgatan 18.
Den går även att se via Zoom: https://oru-se.zoom.us/my/opsseminarium
Facebookevenemang: https://fb.me/e/1HBqRpEqd

Torsdagen den 25/11 klockan 18:00 - “Det omedvetnas formationer”
Plats: Göteborg (Stora Nygatan 13, (2 tr))
Föreläsningen visas även inför livepublik hos ABF Örebro, Fredsgatan 18.
Zoom: https://oru-se.zoom.us/my/opsseminarium
Facebookevenemang: https://fb.me/e/UnDLzIJg

Torsdagen den 16/12 klockan 18:00 - “Det omedvetna i kliniken”
Plats: ABF Örebro (Fredsgatan 18)
Zoom: https://oru-se.zoom.us/my/opsseminarium
Facebookevenemang: https://fb.me/e/2AttbVBNO

Seminarieinfo
Vi kommer även hålla två seminarier, dessa är för att ni ska få möjlighet att utveckla resonemang och
engagera er med idéerna som väcks under föreläsningarna. Seminarierna utgår ifrån kortare texter
men samlet kommer vara fritt. Deltagarna uppmuntras ha med egna frågor - här finns möjlighet att ha
både kliniskt och teoretiskt fokus.

Datum för seminarierna är:
Torsdagen den 7/10 klockan 17:30
Torsdagen den 9/12 klockan 17:30



Platserna är begränsade då seminarierna planeras hållas i Örebro. Om ni vill anmäla er eller har frågor
om seminarierna, maila psykoanalysorebro@gmail.com.

Om ni missade vårens introducerande föreläsningar om Lacan, eller vill fräscha upp minnet, kan ni se
de tidigare föreläsningarna här:
https://youtube.com/playlist?list=PLKMQPLMo9O9m7EAlnOmbIdekXJyE7MG1Y

Väl mött!

https://youtube.com/playlist?list=PLKMQPLMo9O9m7EAlnOmbIdekXJyE7MG1Y

