Vadtror vi pa?
Bara i dagenstidning: om en stor
pfl Sollenfl,radagarsmanifestation
"Peacein Mind",
dar
tunamlssan,
man bl.a. ffir lara sig det senaste
onr healing,ge pi workshop i irisdiagnostik och studera sin aura.
"tjejmdssan" pi Rigsveds
Om
ungdomsgird,dar man naturligtvis
ocksAtillhandahilleren spigumma
Hur omfattandehar tron p[ allehanda paranormaliteteregentligen
hunnit bli, och har den 6kat pi senare 6r? Har den ocksi blivit ersattningfur traditionellkristentro?
(Och hur omfattandear forresten
den idag?)Handlardet framfor allt
om ett ungdomstbnomen?

stadsortensstorlek tycks nastan
sakna betydelse.Visserligenfinns
ibland ett tydligt sambandmellan
stigande6lder och minskandetro
I IMu-unders6kningen interpi
det paranormala, men nigot
vjuadesi maj -94 5l I vuxna svenungdomsfenomeniir det inte friga
skar (ilder 16-74) vid personliga
om. Tron pi det paranormalaar
besdk. Pe frlgan om det finns
" utomjordiska" varelser som utbredd.
ibland besiiker jorden tog 48o/o Om vi dvergir till tro i mer tradihelt avstind, 7% instiimde helt, tionell mening visar IMU-undersokningen att 16% av alla wxna
17% delvis, 24% tog delvis avstind. Mdn, iildre och personer tror att det finns en personlig
med mer 6n grundskoleutbildning gud, men hela 42oh anser att det
tog avstind i nigot hogre grad. finns "nigot slagsande eller livsAldersskillnaderna blir mycket kraf,t" Ateister anser sig 16%
16-l8
vara Kyrkansgrepp tycks alltsfiha
tydliga om ungdomsgruppen
ir plockas ut. I den instammer ersattsav nigon sorts mycket utbredd privat religiositet, kanske
38oh och enda* 26oh tar helt avmed frigetecken for hur de tillfr6stind. Skulle samma miitning om
"lit'skraft".
gade uppfattat ordet
30 6r ge liknanderesultat?
Kvinnor iir betydligt mera troende
E,n friga behandladeett spiritisoch bland ateisternaiterfinns 23oio
tiskt amne:"Ar det miijligt att fi
av mdnnen,men bara ljoto av kvinkontakt med avlidna personer?"
norna.
En tredjedeltror det, en tredjedel
Hur vanligt iir nu Sverigei det har
ar tveksam och en tredjedel tror
det inte alls, men kvinnor bejakar avseendet?
frigan dubbelt si ofta Ocksi har En europeisk studie sont genonthar ildern stor betydelse.Varannan fordes 1990, European Values
i yngsta ildersgruppentror, men
SystemsStudy,visar en pifallande
bara var femte i den iildsta. Utndr sanrnrafriga
Overensstammelse
saknarbetydelse.
bildningsgraden
dar stiilldes till svenskar N{en
"Man kan fi 'varsel' om det
studien visar ocksi att Sverige
de v6rderingsforiindringar som
skett de senastedecenniernaredovisas.

Dessa och liknande frigor behandlasi en nyutkommenbok, En
skola - flera viirldar ( 175 sid ) av
Ulf Sjodin,som ar knutentill Institutionen fur religionssociologivid
UppsalaUniversitet Boken, som i
forsta hand riktar sig till gymnasieskolans l6rare, har mycket att ge
alla vetgirigapi omridet Resultapresentetet av tre undersokningar
en
tabellform.
i
dverskidlig
ras
bland vuxna
intervjuundersdkning
(16-74 6r) utford av IMU-Testologen i maj -94, en enkat (giord -9a)
bland gymnasieelever bide pi
teoretiska och yrkesforberedande
program och en unders6kning
frin
blandlararei religionskunskap
hdsten -92, alla tre med representativaurval.

som kommer att hflnda" anser j2imfort med ovriga Europa ar ett
land.
drygt hiilften av wxna svenskar. ovanligtsekulariserat
Bara var femte tar helt avstind
Niir det giiller frigan hur man kaUtbildningentycks inte heller hiir rakteriserarsig sjalv underbegrepha haft nigon inverkan, daremot pet "religiOs"visar sig utbildningsden samlade livserfarenheten. I
gradenha en, kanskeovantad,beBokens titel syftar pi de olika gruppen 60-74 6r tar 32% helt av- tydelse: l6g utbildning hor ihop
vdrldar som fiterfinns i skolan: stind, mot 15% bland 16-29- med l6gt intressefor religiOsafr6"bekhnnande
laran'drlden. teorielevers varld, 6ringarna.
gor och andelen
yrkeseleversviirld etc. Elevernas
Sammanfattningsvisar det iin- kristna" 6kar med Okandeutbildsynpunkter beror vida omriden:
de konstillhorighetensom sPelar ning
fritid, framtid, miljo, moral, relistorst roll. Utbildnineen och bogion, "livsfrAgor".Ocksi en del av
Xti.3-4 1995
l ()l.KVI:.|T

Till den traditionellareligionens
frigor hor ocksi tron pi ett liv
efter diiden Tror gdr 45oh, 43oh
tror inte. (En undersokningfrin
1986, Livsiskidningar i Sverige,
rikade resultera i precis samma
procentsatstroende.)Intressantar
kanske att med stigande ilder
minskar en sidan tro. Dubbelt si
stor andelkvinnor tror pi den hinsidestillvaron.
Den jamforelsesom hittills gjorts
mellan unga och vuxna har alltsi
grundatspi IMU-undersokningens
l6-74 6r. Nu ska
6ldersfordelning,
vi gora nigra jamforelsermed resultaten frin den stora gymnasieenkaten (till 1488 elever) och i
niera fall, enkatentill 186 relieionskunskapslarare
. (lFO: 17o/oav gymnasisterna,'|oh
av de \,uxna och loh av lararna
(b6da kvinnor) instimmer helt i
pistiendet att sidanaexisterar(26,
48 och 68% tar helt avstind).

. Gengangare, spdken: 630/0 av
lararna tar helt avstind mot bara
38% av eleverna
. "S)'nska" personer: 33oh av
lararna och 20% av eleverna tar
helt avstlnd frin mojligheten att
sidanafinns.

Boken ar lattlastoch rekommenderas. Forlaget heter Plus Ultra
och nis pi tel 046 - t3 62 80
Postadressen
dr Hovdingavdgen5,
224 75 LUND
Rune Linclkyr.st

Har tron pi det paranormala6kat
eller minskat pi senareir? Tvi av
frigorna till vuxna och gymnasieelever 1994 ingick ocksi i en undersokning som veckotidningen
Allersgenomforde1978och 1980.
. Om sanndrommaroch varsel:
25% av 751 tillfrigade \uxna Fr
1978 svarade nej, mot 13%
(N:51 1) 61 1994 Aven svaret"Ja,
kanske"visadeen markantdkning.
. Om kontakt med avlidna. "Ja,
absolut" svarade 4oh av 502
tillfrigade wxna 1980 pi frlgan
om man trodde detta vara mojligt.
Svarsalternativetvaldes av 7%
t994

Det kan alltsi ha skett en okning
av tron pfl itminstone vissa paranormalafenomenpi senareir. Ulf
Sjodin drar slutsatsenatt det marginellaintressesom i dag visasden
. I-crr'.;el.'Varannan - ungdom,
institutionellareligionen, kristen- tror pA
\uxen eller religionslarare
domen, ingalundamotsvarasav ett
fdrebud eller foraningar on'r
religiost ointresseOverhuvudtaget.
fiamtida handelser (Formuleras
Tron pi det paranormala iir utfrigan som "Tror du att miinniskan
bredd.
kan ha'overnaturliga'upplevelser,
Elevenkiiten 1994 omfattade en
som t.ex. sanndr6mmaroch varsel?" instammer si minga som ling rad aktuella viirderingsfrigor
som t.ex. synen pi utldnningar,
83% av \uxna och 75o/oav gymfortroende
for samhiillsinstitutioner
nasisterna.
)
och instdllningeni olika moralfri. Aslrologi: Larare och elever
gor. Eftersom ett antal frigor var
skiljer sig markant. Endast lo/o av
identiska med dem som stilldes i
lararna mot 5% av eleverna tror
en stor undersokning 1971, Gymfullt och fast pi att "den stjiirnbild
nasieelevenoch livsfrigorna, har
man fods under piverkar hur ens
intressanta jemforelser iiven dar
liv blir". (74 resp 47% tar helt
kunnat goras mellan de och nu.
avstind.)
Vissa foriindringardr mycket tydliga.

. Ktnrtakt nted avlidna: En lika
stor andelgymnasieungdomar
som
pi
\uxna, en tredjedel,tror
mojligheten.
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