Att arbeta med förändring innebär att
kontinuerligt förhandla, omförhandla, värdera och
diskutera vad, vem eller vilka som ska förändras –
och samtidigt förhålla oss till omvärlden.

På Svalnäs betraktar vi ett barns negativa och destruktiva beteenden som en kommunikation
från barnet till omgivningen, vilket betyder att vi behöver ställa oss ett antal frågor.
Vad är det barnet genom sitt beteende försöker tala om för omgivningen?
Vad är det för bekymmer barnet försöker hantera genom sitt beteende?
Vad fyller beteendet för funktion för barnet?
För vem/vilka är barnets beteende ett bekymmer?
Vem deﬁnierar ett beteende som negativt och/eller destruktivt?

Eftersom vi inte betraktar problematiska beteenden som en individuell egenskap, blir
sammanhang och relationer viktiga. Ett beteende är bara problematiskt - eller fungerande - i
relation till andra, vilket betyder att ett beteende vuxenvärlden betraktar som problematiskt, i
barnets värld och sammanhang tvärtom kan vara en tillgång.

När vi tillsammans med föräldrar och uppdragsgivare diskuterar och förhåller oss till beteenden,
gör vi det inte bara i relation till normer, värderingar, moral och etik utan också till lagstiftning.
När ett barns beteende får konsekvenser som bryter mot lagen, övergår förhandlandet kring
förändring till krav på förändring. Det beteende barnet i sitt sammanhang ser som en tillgång, blir
då något som måste upphöra.
Det är en svår och ibland sorglig process, att hamna i situationer där absoluta krav måste ställas,
eftersom konsekvensen kan bli att vi behöver skiljas. Vi har stort tålamod och stor
förståelse för människors svårigheter och levnadsvillkor, men vi har också ett ansvar och en
skyldighet att alltid fråga oss om vi är till hjälp och om vi kan försvara det vi gör – inför barnet,
föräldrar, uppdragsgivare, oss själva och det samhälle där vi verkar.
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