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Den foretrukne viden

Den positivistiske forskning har 

tilsyneladende taget patent på 

begrebet evidensbaseret praksis. En 

psykolog og en børne- og 

ungdomspsykiater tilbyder andre 

konstruktioner om ADHD, der bygger 

på en bio-psyko-social 

forskningstradition.

Værdineutral?  Af Jørn Nielsen og Søren Hertz 

 De seneste års spændende faglige debat om ADHD (og 

evidens) i Psykolog Nyt har vist, at dette er et område, hvor 

vandene virkelig skiller. I en vis forstand gør uenighed stærk, 

og det er ingen skade til, når et fag viser mangesidighed og 

nysgerrighed over for en diagnose, som i sig selv er kompleks. 

Som også diskussionen i andre faggrupper viser, findes der 

ikke kun én sandhed om ADHD.

Vi anerkender Storebø og Damms ståsted i deres beskri-

velse af ADHD og evidensbaseret praksis i Psykolog Nyt 

(2010) – men vi placerer os anderledes. Dorte Damm er en 

erfaren kliniker og forfatter til talrige artikler og bøger om 

emnet ADHD. Når hun i ovenstående artikel argumenterer 

for evidensen omkring medicin og kognitiv terapi, må det 

derfor ses i lyset af, at hun et andet sted skriver: ”80 % af år-

sagsforklaringen ved ADHD kan tilskrives genetiske forhold 

(…) intet tyder på, at ADHD skyldes psykologiske forhold” 

(Thomsen & Damm, 2008).

Der er altså tale om en markant foretrukken position, som 

Storebø og Damm placerer sig i. Det er her centralt at bemær-

ke sig, at denne position bygger på en adskillelse af biologiske 

og psykologiske (og sociale) forhold, noget, som i yderste kon-
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Der er således grund til at sætte spørgsmålstegn ved be-

grebet evidensbaseret praksis (EBP) som et absolut eller vær-

dineutralt begreb og erstatte det med begreber, der tydeligt 

markerer, at der er tale om foretrukken viden og foretrukken 

anvendelse af viden, der ligger til grund for den foretrukne 

praksis, som beskrives og udføres.

Storebø og Damm refererer i deres artikel til anbefalin-

gerne fra American Psychological Association (2005): “Evi-

dence-based practice is the integration of best research evi-

dence with clinical expertise and patient values.”

For os er ordet integration det afgørende ord, fordi det lige-

som begrebet bio-psyko-social handler om, hvordan vi får den-

ne integration i spil. På samme måde som den biologiske kom-

ponent har fået særposition, gælder det i denne sammenhæng, 

hvor forskningen får særposition over ”clinical expertise” og 

”patient values”. Gives der ikke tilstrækkelig opmærksomhed 

til de to sidstnævnte dele, havner vi i vildfarelsen om, at der 

findes kontekstfri forskning eller behandling. Kontekstens be-

tydning er ikke noget, der skal kontrolleres for i videnskaben, 

men noget, der skal udnyttes og indtænkes i forskning – og i 

klinisk praksis, såfremt denne skal være virkningsfuld.

sekvens indebærer en lineær årsags-virkning tænkning, og 

som konkluderer, at hvis man ikke kan påvise, at et fænomen 

er lineær årsag til en tilstand, så er der ikke nogen sammen-

hæng. Man kan ikke hævde, at en sådan forståelse og en sådan 

position entydigt hverken er rigtig eller forkert – man skal blot 

erindre, at den valgte position får forskningsmæssige konse-

kvenser og ikke mindst behandlingsmæssige implikationer.

En bio-psyko-social forståelse
Som det vil fremgå, placerer vi os videnskabs- og behand-

lingsmæssigt grundlæggende anderledes i form af en bio-

psyko-social forståelse og praksis, hvor det ikke giver mening 

at adskille biologi fra de psykologiske forhold og det sociale 

samspil. Vi er optaget af den forskning, der beskriver hjernen 

som plastisk og dermed foranderlig, i sidste ende med uane-

de, ikke uendelige muligheder for udvikling (fx Schore, 2006 

m.fl.). Den samme forskning fremhæver, at hjernen udvikler 

sig i det sociale samspil i de afgørende relationer, og at vores 

opgave derfor handler om at bidrage til, at børn og unge (og 

voksne) får lyst, mod og tillid til at deltage i et udviklende so-

cialt samspil.
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Det er vigtigt at være opmærksom på, at den forskning, 

der passer ind i den foretrukne viden, let privilegeres som 

element i en samfundsmæssig diskurs. Metaanalyser udar-

bejdes fx i en traditionel positivistisk forskningstradition, ved 

at man når frem til et gennemsnit for den samlede mængde 

af forskning og dividerer med antallet af undersøgelser, i ste-

det for en kvalitativ særlig opmærksomhed på de resultater, 

der er forskellige fra gennemsnittet – og dermed den lærdom, 

der kommer af en opmærksomhed på forskellene.

Samtidig handler det om, hvordan forskningsresultater for-

tolkes: Som eksempel på det sidste kan nævnes, at de ameri-

kanske MTA-undersøgelser igen og igen fremhæves som be-

vis på, at medicinsk behandling er foretrukken behandling 

mod ADHD – selv om resultaterne er tvivlsomme og selve 

designet for undersøgelsen ikke er gjort dobbeltblind (ikke 

engang enkelt-blind), således som denne forskningstradition 

ellers foreskriver (MTA Cooperative group, 2004).

Det er også interessant, at en af ”fædrene” til den amerikan-

ske psykologforenings anbefalinger andetsteds har udtalt: ”Der 

er ikke antydning af evidens, der støtter, at evidensbaserede 

behandlinger er mere effektive end anden behandling” (Wam-

pold, 2005). Udsagnet bygger på, at der er overraskende få stu-

dier af, hvordan og med hvilken effekt EBP praktiseres!

Målet er at skabe viden
Forskning angår skabelse af ny viden. Mange teoretikere har 

beskæftiget sig med sammenhængen mellem viden og magt. 

Foucault (1980) argumenterer for, at magt i sig selv hverken 

er positiv eller negativ, den er produktiv. Det er ikke muligt 

at beskrive virkeligheden uafhængig af sig selv som under-

søger. Forskning er afhængig af den kontekst, den foregår i, 

og de grundantagelser, konstruktioner og for-forståelser, den 

bygger på (Montuori, 2005). Derfor er det betænkeligt, når 

evidensbegrebet i praksis reduceres til en bestemt forsknings-

tradition, når denne tradition får en større sandhedsværdi 

end andre og derved bliver grundlag for bestemte interven-

tionsformer. Det er, som om der er opstået et såkaldt ”evi-

denshieraki”, hvor resultater fra en positivistisk tradition til-

deles en større sandhedsværdi end anden form for forskning 

(Zachariae, 2007).

Der er i det hele taget grund til, at vi videnskabeligt forstå-

et forholder os kritisk til evidensbegrebet og dets anvendelse. 

I et meget tankevækkende kapitel i en antologi om ’Evidens-

baseret Profesjonsutøvelse’ beskriver den norske professor 

Tor-Johan Ekeland (2009), hvordan evidensbegrebet også i 

videnskabelig litteratur anvendes på meget forskellig vis, og 

han problematiser oversættelsesproblemet fra positivistisk 

forskning til praksis, især inden for det sociale område og 

børneområdet.

På et overordnet plan fremhæves, at den type kundskab, 

som EBP i dag overvejende bygger på, indgår i et styrings-

koncept, hvorved kompleksiteten i opgaverne undervurde-

res: praksis gøres til en arena, som instrueres fra en forskning, 

der er optaget af at afgrænse praksisfelter og forenkle dem. I 

sandhed tankevækkende, når man ser referenceprogrammer 

samt førende teoretikere og praktikere fremhæve bestemte 

interventionsformer frem for andre: empirisk evidens for-

veksles med sandhed, og det overses, at empirisk evidens al-

tid kun er én del af flere elementer i et beslutningsgrundlag 

(Konnerup, 2009).

Et af de store problemer i litteraturen om EBP er, at forhold 

som magt, asymmetri og forskellige parters interesser tilslø-

res. ”Hvad der virker” kommer til at tilsløre ”hvordan”, ”i for-

hold til hvad” og ”til gavn for hvem”. I komplekse problem-

stillinger er der oftest forskellige interesser og aktørperspek-

tiver, der alle må indtænkes og forhandles. Dette gælder også 

inden for det sociale område og inden for børneområdet.

Et andet opmærksomhedspunkt er, at selve videnskabens 

mål jo er at skabe viden og følgelig kontinuerligt og kritisk 

må undersøge sine egne ”sandheder” og være åben om præ-

misser og grundantagelser for at kunne bevare et dynamisk 

og komplekst forhold mellem forskning og praksis. Sker det 

ikke, risikerer vi at havne i en reduktionisme med ubehage-

lige konsekvenser (Ekeland, 2009).
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Det afgørende her er ikke at havne i en situation, hvor man 

er for eller mod EBP. Dertil er emnet for komplekst, og man 

vil i en sådan situation kunne risikere ikke at få udbytte af det 

oplagte, at praksis og forskning udvikles i dialog og i et snæ-

vert samspil.

Diagnoser på glidebanen
Vi vil med dette som bagtæppe beskrive et foretrukket bio-

psyko-socialt perspektiv på det fænomen, der i moderne 

sprogbrug har fået navnet ADHD. Vi er optaget af, at selve 

begrebet ADHD forstyrrer vores nysgerrighed (Hertz, 2010). 

Dette bliver allermest tydeligt, når der tales om ADHD-børn 

eller ADHD’er, hvor børn og voksne i kraft af den måde, spro-

get benyttes på, reduceres til deres problemadfærd. Når ADHD 

derefter forstås som en biologisk defekt, et livslangt handi-

cap, så er ringen sluttet – og i forlængelse af denne reduce-

rende forståelse dukker de reducerede handlemuligheder op.

Vi må derfor fremhæve, at når det drejer sig om diagno-

sernes position og betydning, så er der i løbet af få år opstå-

et en markant glidebane: Forfatterne af ICD-10 fremhæver 

eksplicit, at de beskriver forstyrrelser eller lidelser for at und-

gå de større problemer forbundet med begreber som ”disease” 

eller ”illness” – og alligevel bliver der få år efter talt og skre-

vet om sygdomme, som om der var tale om indiskutable til-

stande og ikke blot foretrukne beskriveformer (WHO, 1992). 

Det understreges, at man har en diagnose, når man opfylder 

kriterierne for denne. På trods af denne understregning er 

der også her sket det, at diagnoser ikke blot får karakter af 

foretrukne øjebliksbilleder, men i mange tilfælde ses som 

handicap eller livslange tilstande.

Denne fremhævelse af de hurtigt ændrede konstruktioner 

og præmisser forbundet med psykiatriske diagnoser for at 

understrege, at når der i dag finder evidensbaseret forskning 

sted, som taget sit udgangspunkt i den diagnostiske katego-

risering, så er der præcis tale om forskning, der ikke bygger 

på objektive kendsgerninger, men oven på konstruktioner, 

altså på foretrukken viden. 

Storebø fremhæver i Psykolog Nyt 15/2010 sin Cochrane 

review-forskning med fokus på social færdighedstræning hos 

børn og unge med ADHD som tilhørende den mest pålide-

lige form for forskning. Vi har ikke grund til at sætte spørgs-

målstegn herved, men vil blot understrege, at denne forsk-

ning basalt set bygger på konstruktionen ADHD og måske 

endog på forståelsen af ADHD som et livslangt handicap. 

Den deraf følgende forskning vil dermed farves af den for-

ståelse og det samspil, som opstår i forlængelse af de grund-

læggende konstruktioner.

Igen er det vigtigt at forstå, at når talen går på fx social fær-

dighedstræning, er det langt fra tilstrækkeligt at se på studi-

er af, om det virker, men i langt højere grad at fokusere på, 

hvordan, hvorfor, og i hvilke sammenhænge det virker. Den 

type procesforskning fylder ikke meget i den positivistiske 

tradition, og undersøges disse forhold ikke, vil en empirisk 

pragmatisme uretmæssigt blive ophøjet til princip og sand-

heder – en risiko, som optræder ikke mindst i spørgsmålet 

om ADHD. Som yderligere illustration vil vi gå længere ind 

i fænomenet ADHD.

Forståelsen af ADHD
Vi er som henholdsvis psykolog og børne- og ungdomspsy-

kiater optaget af ikke blot at fokusere på den umiddelbare 

fremtrædelsesform af problemadfærd. Vi er optaget af at for-

stå (problem-)adfærd som kommunikation, som svar på no-

get og samtidig som en vigtig invitation til andre, især de af-

gørende personer i børnenes og de unges liv. Hvis vi under-

søger børn og unge individuelt, får vi ikke øje på disse invi-

tationer, fordi de ikke primært er til os. Derfor bliver det så 
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afgørende at skabe kontekster i forbindelse med enhver ud-

redning, hvor vi kan få øje på børnenes og de unges invita-

tioner. Alt for mange undersøgelser bliver lavet med et alt for 

individuelt fokus. Dette kan forstås i sammenhæng med en 

tid, hvor fænomener ofte reduceres ind i individuelle forstå-

elser, og hvor det bliver svært at få øje på sammenhængene.

Vores erfaring er, at børn og unge gør det bedste, de for-

mår ud fra deres forudsætninger, deres måde at forstå deres 

liv på og deres levede erfaringer. Derfor må deres problemad-

færd ses som deres måde at forsøge at kompensere for deres 

tvivl om deres egen formåen. Risikoen er, at de ikke får til-

strækkeligt med erfaringer med de udførestrategier, som kun-

ne være med til at ændre på tvivlen. Problemadfærden kan 

dermed forstås som ”det egentlige problem” – eller som et so-

lidt billede på deres kompenserende strategier, som de benyt-

ter, når tvivlen fylder.

Det er afgørende at anerkende det, børnene og de unge gør, 

som det bedste, og samtidig bidrage til den videreudvikling, 

der er brug for. Opgaven bliver dermed ikke at bidrage til 

yderligere kompensation, men at bidrage til udvikling. Psy-

kologer og psykiatere ved meget om, hvilken form for støtte 

disse børn har brug for, men vi må samtidig sørge for at hjæl-

pe dem med at internalisere strategierne, så de i størst muligt 

omfang bliver deres egne. Vi må støtte dem i dette i alle de 

kontekster, de er i, så de får erfaringer, der kan marginalisere 

tvivlen.

Vi forstår derfor ADHD som et komplementært bio-psy-

ko-social fænomen, en udviklingsforstyrrelse og samtidig en 

invitation til omgivelserne. Komplementaritet handler om 

tilsyneladende modpoler, der udelukkende eksisterer i kraft 

af hinanden. Den ene pol kan ikke eksistere uden den anden.

Når disse børn og unge bliver mindre i tvivl om sig selv, 

også fordi de spejler sig i omgivelsernes anerkendelse og der-

med oplever sig betydningsfulde i fællesskabet, når de får fle-

re hverdagserfaringer med udførestrategier, når de får mere 

tillid til omgivelserne og dermed sørger for mere aktivt at 

bede om hjælp, når de bliver i tvivl – så ser vi, at de fremtræ-

der mindre impulsive, mindre opmærksomhedsforstyrrede 

og mindre hyperaktive. De nye erfaringers betydning og de-

res virkning både for de neurologiske, sociale, personligheds-

mæssige og relationelle udviklingsmuligheder træder i klar 

forgrund for in tervention – og for fortsat forskning.

Jørn Nielsen, praktiserende psykolog

Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater


