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Man hører tit, at folk tror på hvad som helst. 
Samtidig bryster vi danskere os af at væ

re et oplyst folkefærd. Men hvad er sandhe
den? Tror vi på hvad som helst? Er der nogle 
ting, vi tror mere på end andre? For at under
søge sagen, gennemførte vi i 2018 en stor spør
geskemaundersøgelse, hvor mere end 2.200 
danskere fra hele landet fortalte om deres over
bevisninger inden for en række områder fra vam
pyrer og varulve over engle og skæbne til ali
ens, vaccine og evolution (i alt 49 trosspørgs
mål) . 

Undersøgelsen, som er den hidtil største af 
sin art, dækker hele aldersspektret fra 9 til 83 år, 
hele uddannelsesspektret fra og med 8. klasse 
til og med lange akademiske uddannelser og har 
stort set lige mange mænd og kvinder. Men
neskets hjerne er udviklet til at finde mønstre 
og kausale (årsag-virkning) forhold i den na
turlige verden. Faktisk er den udviklet til at 
overdrive, til at finde mønstre og kausale for
hold, selv hvor der ikke er nogen. 

I denne attikel beretter vi om undersøgelsens 
mest in eressante resultater. Det viser sig at 
danskerne ikke tror på hvad som helst, men at 
vi bestemt heller ikke er forhærdede rationali
ster. Overtroen lever i bedste velgående, og det 
er der gode evolutionære årsager til. 

Den metafysiske verden 
Vores resultater viser, at de fleste danskere si
ger, at de ikke tror på det overnaturlige eller 
guddommelige. 70 procent svarer, at de ikke 
har en religiøs overbevisning - og der er store 
kønsforskelle bag dette tal: Blandt mændene 
siger 82 procent, at de ikke ~ eijgiøse, mens 
tallet er 57 procent for kvinderne 26 procent af 
deltagerne siger, at de er kristne, mens de reste
rende 4 procent bekender sig til andre religioner 
eller spirituelle retninger, for eksempel budd
hisme, spiritualitet, jødedom, asatro , wicca 
(heksetro) og islam. Igen er der store kønsfor
skelle: 37 procent af kvinderne siger, at de er 
kristne, mens det kun er 16 procent af mænde
ne. Til gengæld gør det ingen forskel, hvor i lan
det man kommer fra, eller hvor gammel man er, 
og længden på ens uddannelse spiller hell~ ik-
ke nogen stor rolle. j 

Danskerne tror ikke på hvad som helst. Der 
er (næsten) ingen, der tror på vampyrer, varul
ve eller zombier, selvom sådanne figurer har 
spillet en stor rolle i folkeovertroen og i dag 
fylder meget i populærkulturen - tænk bare på 
serier som The Walking Dead og de mange vam
pyrfilm, der holder gyserindustrien i live. 

Danskerne tror heller ikke på, at jorden er 
flad (kun 11 i vores undersøgelse), og der er 
(heldigvis) også kun meget få (men alligevel 
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30), der tror på, at man kan leve udelukkende af 
sollys, altså uden at spise og drikke noget som 
helst; en overbevisning, der på engelsk kaldes 
breatharianism. 

Omvendt er der forholdsvis mange danske
re, der tror på, at vi har en sjæl (17 procent) el
ler en ånd (30 procent,) der også midlertidigt 
kan forlade kroppen (20 procent) eller blive 
hængende i form af et spøgelse når vi dør (14 
procent). 

Disse relativt høje tal skyldes formentlig en 
udbredt intuition om, at man som menneske er 
mere end bare en krop af kød og blod. Det fø
les ikke, som om vi bare er biologiske maski
ner, men som om der er en immateriel essens 
inden i os, som »styrer« vores krop, og som 
sanser, føler og reflekterer - hvilket vi vender 
tilbage til nedenfor. 

I området mellem monstre og ånder finder vi 
fænomener som den alternative »behandlings
form« homøopati (10 procent), at synske men
nesker kan se ind i fremtiden (clairvoyance, 11 
procent) , og healing ved håndspålæggelse (13 
procent) - alt sammen noget som hører under 
det, man populært kalder »det alternative«. 
Interessant nok er noget af det, som også er po
pulært, og som nogle også tjener mange penge 
på , mindre udbredt, nemlig krystalhealing ( 4 
procent) og astrologi (6 procent) . 

Nej Vedlkke ■ Ja 

ÅND / PSYKISK ESSENS 58 12-
UD-AF-KROPPEN 68 12--

SJÆL 72 

SPØGELSER 76 

HEALING (HÅND) 79 

ENGLE 81 

CLAIRVOYANTE 80 

HOMØOPATI 73 

HEKSE 84 

REINKARNATION 84 

SKÆBNEN 83 

ASTROLOGI 88 

SPÅDOM 87 

ICRVSTALHEALIN 90 

Procentvis fordeling af svar på udvalgte spørgsmål fra rapporten (Christensen 
& Clasen 2018). 
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)
:\Mennesket er fra natu
" rens side udstyret med 

en medfødt psykologisk evne 
til at sætte sig i andre men
neskers sted, hvilket giver 
en intuitiv formodning om, at 
andre mennesker har et indre 
liv, tanker og følelser, som 
(muligvis) adskiller sig fra 
ens eget. 

Det spirituelle: Ånder, sjæle og engle 
Troen på det åndelige er udbredt blandt dan
skerne, og flere af de overnaturlige fænome
ner, vi har spurgt ind til, viser sig at hænge na
turligt sammen. Det drejer sig om troen på, at 
der er en »højere magt« i form af en gud eller 
af anden spirituel art, spøgelser, ånder, sjæle, 
ud-af-kroppen-oplevelser og genfødsel. 

Hvis vi vender blikket til den aktuelle kogni
tionsforskning er det ikke så mærkeligt. Men
nesket er fra naturens side udstyret med en 
medfødt psykologisk evne til at sætte sig i an
dre menneskers sted, hvilket giver en intuitiv 
formodning om, at andre mennesker har et in
dre liv, tanker og følelser, som (muligvis) ad
skiller sig fra ens eget. Det er derfor også helt 
naturligt, at vi føler, at verden, inklusive os 
selv, dels består af noget håndgribeligt, målbart 
og materielt, dels af noget åndeligt eller sjæle
ligt. 

Det fører til tider til at vi tolker fænomener 
(for eksempel at der er noget, der bevæger sig, 
eller at nogen kom til skade), som om der er 
nogen eller noget, der med vilje gør eller vil 
noget (en heks der kaster en forbandelse, en 
engel der rører ved en, et spøgelse der rumste
rer) - også selv om der ofte er en helt naturlig 
(videnskabelig) forklaring: Det er måske bare 
en vind, eller måske er det bare vores hjerne, 
der narrer os (fordi den ser mønstre og sam
menhænge). Vi er meget dårlige til at håndtere 
noget, vi ikke kan forklare, så hvis vi ikke kan 
forklare det, må det være mystisk, og så finder 
vi på en forklaring. 

Vi er også dårlige til at håndtere tilfældighe
der (tænk b~ e på, hvor svært det er at huske en 
række h lt tilfældige tal, eller hvor svært det er 
at acceptere, at det måske ikke er nogens skyld, 
hvis der sker et uheld). Til gengæld er vi meget 
gode til at finde mønstre og sammenhænge. 
For eksempel er vi specielt gode til at se ansig
ter, også hvor der faktisk ikke er nogen (såsom 

det berømte »ansigt på Mars« eller ansigter på 
træer og sten), og vi er også gode til at se år
sagssammenhænge (for eksempel at nogen har 
gjort noget), igen også hvor der måske ikke er 
nogen sammenhæng i virkeligheden. Tænk ba
re på de mange konspirationsteorier om angre
bet på World Trade Center i 2001, for eksem
pel at det var en sammensværgelse i den ame
rikanske regering, eller på konspirationsteorien 
om, at månelandingen i 1969 var en løgn. 

Et velkendt eksempel på et overnaturligt væ
sen, der griber ind i menneskelige forhold, er 
englen, som vi kender fra populærkulturelle og 
religiøse skildringer. Det er værd at bemærke, 
at det ikke kun er kristne, der tror på engle, 
selvom i hvert fald den mest udbredte version 
af en engel stammer fra kristendommen. Ud af 
de 12 procent, der siger, at de tror på engle, er 
65 procent kristne, mens 20 procent siger, at de 
ikke har nogen religiøs over~is ~ g. 

Det er som sagt helt naturii gt for os at se 
virksomme og bevidste væsner, der ligner 
mennesker, og som med vilje påvirker os og 
verden omkring os. Dertil kommer, at kvinder 
i gennemsnit er bedre end mænd til at » læse« 
og forstå andres følelser og er mere orientere
de mod (og interesserede i) den sociale verden, 
hvilket forklarer, hvorfor hele 79 procent af 
dem der tror på engle, er kvinder. 

Der er altså gode psykologiske årsager til, at 
mange af os tror på ånder, spøgelser og så vi
dere. Det falder os ganske naturligt. Men 'i<lc.e 
desto mindre kan vi lære at undertrykke intui
tive overbevisninger om overnaturlige ting og 
usandsynlige sammenhænge. Der er ingen vi
denskabelige beviser for, at der findes spøgel
ser, ånder, engle, etc., men nogle gange er der 
konflikt mellem, hvad vi rent rationelt ved, og 
hvad vi på den anden side føler inderst inde. 
Som en af vores deltagere svarede på spørgs
målet om ånd: »Jeg føler det, men jeg tror ik
ke på det.« 
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Astrologi og selvbekræftelse 
Et andet karakteristisk træk ved mennesket er, 
at vi godt kan lide at få ret og at få bekræftet 
vores overbevisninger, som dermed bliver 
selvforstærkende. Vi er gode til at finde belæg 
for det, vi mener, samtidig med at vi er mindst 
lige så gode til at ignorere alt det, der modsiger 
det. Det kaldes »confinnation bias« på en
gelsk. Hvis man for eksempel mener, at ryg
ning ikke er så farlig, som myndighederne 
hævder, vil man bide mærke i anekdoter om 
ældgamle kæderygere og ignqrete alle histori
erne om sammenhængen mellem rygning og 
lungekræft. Og hvis man søger på internettet, 
læser man de sider, hvor der står, at rygning ik
ke er så farligt, mens man lystigt ignorerer de 
andre. Tilsvarende er troen på astrologi relativt 
udbredt trods manglende evidens for sammen
hængen mellem planeternes position og ens 
skæbne. 

Selvom der findes horoskoper i mange tids
skrifter og dagblade og rigeligt med folk, der 
tager penge for at lægge horoskoper for perso
ner og virksomheder, er det trods alt kun 6 pro
cent af danskerne, der tror på astrologi. (Ttl 
sammenligninger tror 9 procent på hekse og 14 
procent på spøgelser). Og lige som troen på ån
der, sjæle og så videre kan forklares med hen
visning til menneskets psykologi, kan vi forstå 
troen på astrologi som resultat af en medfødt 
psykologisk tilbøjelighed. Hvis vi får at vide, 
at vores horoskop siger, at der vil ske noget 
vigtigt i den kommende uge, og hvis man nu er 
tilbøjelig til at tro på astrologi, vil vi lægge 
mærke til, hvis det rent faktisk holder stik, 
mens vi ikke rigtigt lægger mærke til, når det 
ikke passer. For det første lægger vi mærke til, 
at der er en (mulig) sammenhæng mellem de to 
ting. Nogen siger, at noget vil ske, og det sker 
rent faktisk, og det er ikke tilfældigt- der er en 
sammenhæng. Og fordi vi i forvejen er tilbøje
lige til at tro på astrologi (hvis det altså er til-

fældet), bekræfter og bestyrker det vores tro. 
Omvendt har vi tendens til ikke at lægge så 

meget mærke til, når det ikke passer. Vi over
driver og overfortolker tilfældene, hvor det 
passer, og nedtoner eller ignorerer fejlene. Det 
føles rart, når virkeligheden passer på den hi
storie, vi gerne vil have til at passe, og det er 
også rart at føle, at det hele giver mening. 

Mennesket er et meningssøgende væsen, der 
leder efter mønstre, årsagssammenhænge og 
historier, der forklarer, hvordan tingene hæn
ger sammen. Som nævnt er vi dårlige til at 
håndtere fraværet af sammenhæng, når noget 
bare er tilfældigt, og vi tegner så at sige »stre
ger mellem prikkerne«, uanset om det er me
ningen eller ej. Nogle gange ligner tegningen 
så en forbindelse mellem Saturn og mig, et 
spøgelse eller en engel, en sammensvær
gelse (»de« er ude efter mig) eller 
måske en klar effekt af noget virk
ningsløst »alternativ medicin«. 

Danskerne er altså selektivt 
overtroiske, men af kulturelle 
årsager er vi mindre tilbøje
lige til at tro på det overna
turlige og paranormale end 
for eksempel amerikaner-
ne. Selvom troen på sådan-
ne fænomener og kræfter 
udspringer af biologisk ba
serede mekanismer i menne
skets psykologi, kan den altså 
modvirkes af oplysning, uddan
nelse og kritisk tænkning. Hvor 
troen på det overnaturlige falder os 
naturligt, er en skeptisk tilgang betinget 
af hårdt kognitivt arbejde. 

)
:\Mennesket er et me
"ningssøgende væsen, 

der leder efter mønstre, 
årsagssammenhænge og 
historier, der forklarer, hvor
dan tingene hænger sam
men. Som nævnt er vi dår
lige til at håndtere fraværet 
af sammenhæng, når noget 
bare er tilfældigt, og vi teg
ner så at sige »streger mel
lem prikkerne«, uanset om 
det er meningen eller ej 

Læs mere og se mange flere detaljer i rapporten her: Christensen, Ken Ramshøj & Mathias 
Clasen. 2018. Hvad tror danskerne på? En kortlægning af tro, overtro og overbevisning. 
Aarhus Universitet: AU Library Scholarly Publishing Services. https:// doi.org/10. 71 46/ 
aul.249. 179. 
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