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Anti-science, pseudo-science, konspirationsteorier 
og alternative opfattelser – hvad stiller vi op?

1. Diagnose – indkredsning af problemet og de centrale spørgsmål
2. Anti-science, pseudoscience og konspirationsteorier
3. Prognose – Hvorfor tror vi mærkelige ting?
4. Behandling – Hvad virker i mødet med mennesker, der har 

alternative opfattelser?



Diagnose: Farvel til 
Gutenberg
Napoli, 1704:

Domenica Jurlaros mor er meget bekymret. Hendes datter har 
gennem længere tid haft voldsomme smerter i underlivet. Domenica
har været i behandling hos distriktslægen og er blevet åreladet tre 
gange af en kirurg, men intet synes at hjælpe og morens bekymring 
vokser dag for dag. Så hun betror sig til en anden kvinde, Onofria
Bufalo. Onofria er kendt på egnen som ”klog kone”, en såkaldt 
healer. Hun lover at finde en kur og tilbyder sin hjælp – mod en 
klækkelig betaling. Onofria fremstiller en urtemedicin sødet med 
honning. 

Men Domenicas tilstand forværres yderligere. Den fortvivlede mor 
og datter begynder nu at mistænke Onofria for at have kastet en 
forbandelse over den unge kvinde. De henvender sig derfor til den 
lokale præst og beder ham velsigne Domenica og modvirke Onofrias
onde magi og forbandelse.

Oversat og citeret efter Mary Lindemann: Medicine and Society in Early Modern Europe, 
Cambridge University Press 2010, side. 1



Paternalisme og lægens tab af autoritet

Paternalisme: ”bedrevidende eller formynderisk holdning eller praksis hvor man på andres vegne dikterer hvad der 
er bedst for dem” (Den danske Ordbog)



Står vi ved tærsklen til en ny tilstand i dag?

”Hvis videnskab bringer oplysning, og oplysning besejrer afsporede teorier, 
hvorfor er det så så let at finde ”pseudovidenskab” i vores nutidige 
videnskabelige æra?” (Michael Gordin: On the Fringe, s. 89)

1. Nivellering af vidensautoriteterne
2. Adgang til uanede mængder af information (internettet) og samtaler 

med ligesindede
3. Ultraliberalistisk, antimyndigheds- og antiregulerings-trend: Individets 

frihed og ret til selv at bestemme over behandling, liv og død
4. Genkomst af religiøse og spirituelle livspraksisser (ortodoks religion og 

new age)



Hvor kommer modstanden fra?

Pseudo-science Anti-science

Konspirationsteorier
”Der findes en sandere 
forklaring, som nogen 

skjuler”

Anti-vaxx
Alternativ cancer cure

Alternativ medicin
(Kloge koner)

Spiritualisme
Antroposofi

Religion (Jehovas Vidner)
(Kirken)

-Stigmatized knowledge
-Mainstreaming of the fringe

(Michael Barkun)



Pseudo-science (Denialism)

• vacciners bivirkninger
• ‘hidden cancer cures’
• elektromagnetisk stråling, Flad Jord 

bevægelsen,
• vandmolekylers hukommelse, 

Aliens/ufologi
• frenologi, kreationisme etc.



Anti-science
(Rejectionism)

• Homøopati
• anti-vaxx
• antroposofi, 

spiritualisme 
• alternativ medicin
• ortodoks religion
• krystalhealing etc. 



HVEM HAR FORTALT DIG, HVAD 
DU VED?

9



Hvem har fortalt dig, hvad du ved?

”Men fortæl mig først, hvorfor du tror på den officielle historie? Jeg mener –

beviser? […] Javist – autoriteter – men hvad mener du selv? Som historiker kan 

du da ikke være uden interesse i det faktuelle forløb? Der var to flyvemaskiner, 

men tre skyskrabere, der kollapsede på Manhattan. Vidste du det?”

E-mail fra 11/9-konspirationsteoretiker



Videnskabs-konspirationsteorier

1. Intet sker tilfældigt. Intet er som det på 
overfladen ser ud

2. Afviser den officielle forklaring

3. Leder efter de skyldige 
4. Monologisk trossystem, bias
5. Ophober bekræftelser på teorien

• Trækker tråde mellem skjulte forbindelser
• alle modbeviser oversættes til yderligere 

beviser
• Forceret mønstergenkendelse



Konspirationsteorier og alternative opfattelser 
– Who’s the enemy?



Hvorfor tror vi mærkelige ting? 
– om kognitive forvrængninger

1. Bekræftelsesbias / in-group bias:  Vi søger bevidst eller ubevidst 
evidens, der bekræfter vores eller gruppens 
hypotese/verdensbillede

2. Politisk motiveret tænkning:  Vi holder fast i de opfattelser, der 
stemmer overens med vores egne politiske, religiøse og filosofiske 
overbevisninger 

3. Dunning-Kruger effekten:  Vi har som lægfolk en tendens til at 
overvurdere vores egen viden og evner inden for et givent område



Knowing less, but presuming more… 
I et studie fra 2017 sammenlignede forskerne forsøgspersonernes viden om 

årsagerne til autisme med lægers og forskeres viden og fandt en stærk 

evidens for Dunning-Kruger effekt: 34 procent af forsøgsdeltagerne mente, at 

de vidste mere end forskerne om årsagerne til autisme, og 62 procent af de 

forsøgsdeltagere, der klarede sig dårligst i autisme-videntesten, mente selv, 

at de ved lige så meget eller mere end forskere om årsager til autisme, 

sammenlignet med blot 15 procent, der klarede autisme-videntesten bedst.

Studiet fandt også, at de, der tror, at de ved mere om autisme, end de 

lægefaglige eksperter, er mere tilbøjelige til at stole på misinformationer og 

ikke-eksperters ‘viden’ om feltet. 

(Motta et al., 2019)

23.01.2023 rlap@ucl.dk



Sundhedspersoners generobring af autoritet 
gennem opbygning af tillid



Kommunikationsteknikker til at opretholde en 
effektiv kontakt og tillid
1. Forstå mekanismerne bag opfattelsen (søg viden!)
2. Stil åbne spørgsmål og forstå opfattelsernes/konspirationsteoriernes funktion
3. Mød den anden med respekt, venlighed, åbenhed og ærlighed
4. Søg en fælles forståelse/oplevelse
5. Anerkend vedkommendes oplevelse af bekymring/uretfærdighed
6. Undgå at eskalere en potentiel uenighed/konflikt
7. Giv information – del hvad du ved (men ikke på en paternalistisk måde – del evt. 
egne positive historier)
8. ”Plant et frø”: Hav tålmodighed og forvent ingen hurtige resultater
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