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Medstand frem for modstand 
Børn med ADHD har brug for, ”medstand” frem for modstand, 
de har brug for, at vi går med dem, så de kan gå med os. De 
har, som mange andre børn, brug for at blive hørt og taget med 
på råd, men vores almindelige samarbejdsmåder kommer let 
til kort, da børnene ikke reelt oplever at blive hørt og mødt. Vi 
voksne har en tendens til at lave løsninger på børnenes/de 
unges vegne. Vi har taget patent på at vide, hvad problemet er, 
hvilket vanskeliggør et reelt samarbejde. 

Ross Greene har udviklet en model til at samarbejde og løse 
problemer ikke for, men med børn og unge med kognitive 
udfordringer som ADHD. Modellen kaldes på dansk ”Samar-
bejdsbaseret problemløsning”. Modellen er udviklet til børn 
og unge, der har vanskeligheder forbundet med fleksibilitet, 
frustrationstolerance og problemløsningstænkning. 

Modellen tager sit afsæt i børnesynet, at børn gør det godt, når 
de kan. Hvilket betyder, at uhensigtsmæssig adfærd ikke skyldes 
manglende vilje, men mangelfulde kompetencer. Modellen har 
fokus på, hvordan omgivelserne, forældre, lærere og pædagoger, 
reagerer på og håndterer adfærd og vanskeligheder. 

Når man ser uhensigtsmæssig adfærd som udtryk for mangel-
fulde kompetencer, så ses adfærden som et udtryk for, at der 
er ubalance mellem det, barnet kan, og de krav og forvent-
ninger, der ligger i situationen. Alle situationer indeholder krav 
og forventninger, og alle krav og forventninger fordrer særlige 
kompetencer. Uhensigtsmæssig adfærd er således et signal fra 
barnet, et signal om at der er noget galt. Barnet fortæller os 
noget, vi skal bare lære at lytte. 

Modellen har flere elementer, men det vigtigste er, at barnet og 
den voksne samarbejder ligeværdigt om at finde løsninger, på 

de problemer der opstår. Gennem en samtale-samarbejdsmodel, 
en Plan B samtale. Og denne lille artikel vil derfor koncentrere 
sig om Plan B samtalen.

Plan B samtalen er udviklet, så den tager højde for børnenes 
mangelfulde kompetencer, samtidig med, at barnet gennem 
sin deltagelse i Plan B samtalerne, træner og udvikler de selv 
samme kompetencer.

Der findes to former for Plan B samtale, nødsituations plan B 
og proaktiv plan B. Nødsituations plan B foregår ” in the heat 
of the moment” og er først og fremmest konflikthåndterende, 
men det er sjældent her, at tingene løses på sigt. De skal derfor 
suppleres med proaktive plan B samtaler, der foregår, når der 
er ro og tid til det (se side 11).

Dette er en meget simpel og forenklet præsentation af Plan B 
samtalerne, men jeg håber den kan inspirere og hvis nysger-
righeden er vakt, så er der gode muligheder for at sætte sig 
dybere ind i det. 

Ross Greene har skrevet 2 bøger om modellen, én til forældre: 
”Det eksplosive barn” og én til fagfolk: ”Fortabt i skolen”. 

Samarbejdsbaseret problemløsning
- En hurtig guide til plan B samtalen

Som forældre og fagfolk omkring børn og unge med ADHD, kan vi ofte opleve, at vores måder og 
metoder kommer til kort, og at vi har vanskeligt ved at kommunikere og samarbejde med disse 
børn og unge. Samtidig kan børn og unge med ADHD reagere på måder, vi ikke forstår og/eller 
forventer, når de ikke kan leve op til de krav og forventninger, der er til dem. Konfliktniveauet 
kan være højt, og i min praksis møder jeg både forældre og fagfolk, der med egne ord ikke aner, 
hvad de skal stille op for at møde disse børn på konstruktive måder.
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Selv har jeg skrevet en bog, der med fordel kan læses 
af både pårørende og fagfolk: ”Samarbejdsbaseret pro-
blemløsning”. 

I øjeblikket arbejder jeg på en ny bog, der kommer til vinter, 
og som hedder: ”Børn gør det godt, når de kan.”
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Det skal du:

Dette trin handler om at hjælpe barnet med at formulere sit 
anliggende. Det der er på spil for barnet. Barnets side af sagen.

Nødsituations Plan B, refleksiv lytning – gentag hvad barnet siger.
Eks.
Barn: ”Jeg vil ikke lave lektier”
Voksen: ”Du vil ikke lave lektier” og så: ”Hvordan kan det være?”

Proaktiv Plan B, starter som regel med en observation.
Eksempel:
Voksen: ”Jeg har lagt mærke til, at når vi skal lave lektier, så 
bliver det rigtig svært for dig”. ”Hvordan kan det være?” eller 
”Hvad sker der?” 
Barn: ”Jeg hader lektier”

Spørg ind, vis din interesse.
Voksen: ”Du hader lektier.” og så ”Hvordan kan det være?” 
Barn: ”Jeg kan ikke overskue dem!”
Voksen spørger igen osv.
Endelig udtrykker barnet sit anliggende.
Barn: ”Jeg er så træt i hovedet om eftermiddagen, min hjerne 
er som en klud!”
Voksen bekræfter: ”Ok, så forstår jeg bedre. Du er træt i hovedet, 
og din hjerne er som en klud, når vi skal lave lektier.”

På hele empatitrinnet, skal den voksne udelukkende være 
nysgerrig og interesseret i, hvad der er på spil for barnet. 
Barnets anliggende. Først når det er formuleret, kan man gå 
videre til næste trin.

Dette trin handler om at opstille problemet. Her kommer den 
voksnes anliggende på banen. Den voksnes side af sagen.
Trinnet starter, hvor empatitrinnet sluttede, med at repetere 
barnets anliggende, og derefter opstilles problemet. Et problem 
er to sider af en sag, der skal forenes.

Voksen: ”Du er træt i hovedet, og din hjerne er som en klud, når 
vi skal lave lektier.” – ”Men når du ikke har lavet lektier, bliver 
du ked af det og vil ikke i skole.”

Her slutter dette trin og I kan gå videre til næste trin.

Dette trin handler om, at brainstorme løsninger. Barnet får altid 
første bud på en løsning, men holder den løsning ikke, må en 
ny løsning findes gennem samarbejde.

Voksen: ”Du er træt i hovedet, og din hjerne er som en klud, når 
vi skal lave lektier.” – ”Men når du ikke har lavet lektier, bliver du 
ked af det og vil ikke i skole.” og så ”Har du en idé til, hvordan vi 
kan løse det?” eller ”Tror du, vi kan finde en løsning på dette?”
Barn: ”Vi kunne lade være at lave lektier”.
Voksen:” Vi kunne lade være at lave lektier, men så ville du sta-
dig være ked af det, næste dag. Vi skal finde en løsning, der 
betyder, at du ikke er træt i hovedet, når vi skal lave lektier, så 
du ikke er ked af det, når du skal i skole” og så ”Har du en idé?”

Pas på:

Dette trin handler udelukkende om, at barnet 
får udtrykt sit anliggende. Som voksen skal 
du være nysgerrig og interesseret, og du skal 
ikke vurdere eller mene noget om barnets 
anliggende. Det er barnets side af sagen. Vis 
barnet tillid og tro på det. 

På empatitrinnet skal der ikke nogen løs-
ninger på bordet. Selvom vi som voksne jo 
konstant tænker i løsninger. Så skal de blive 
inde i hovedet. Det er barnets trin, barnets 
anliggende, der er det centrale her.

Underkend aldrig et anliggende, men spørg 
gerne ind, efter uddybning.

Pas på ikke at komme til at forcere processen. 
At finde frem til og formulere et anliggende, 
kan for nogle børn eller omkring særlige 
situationer, tage lang tid.

Dette er et meget kort trin. Problemet skal 
alene opstilles, der skal ikke vurderes eller 
konkurreres, blot opstilles to sider af sagen, 
barnets anliggende og den voksnes anlig-
gende.

Barnet skal ikke tage ejerskab på den voksnes 
anliggende. Lige såvel som at den voksne ikke 
behøver tage ejerskab på barnets anliggende.

Løsninger hører ikke hjemme her, lad dem 
stadig blive i hovedet.

Vent med dine løsninger, lad barnet komme 
til først. Så må du vurdere, om løsningen er 
realistisk, at den kan gennemføres og vil 
løse problemet, og om den tilgodeser begge 
sider af sagen.

Der findes ingen forkerte løsninger!

Plan B – samtale
Trin:

Empati:

Definér problem:

Invitation:


