
 

Inskränk inte tankefriheten! 

 

15 professorer har talat i Dagens Nyheter. Nu vill en enkel biologilärare göra det. Jag riktar 
mig till just er 15.  
 Beklagligt nog har jag de senaste dagarna tvingats inse att DN´s debattsidor tycks stängd 
för oss som inte delar er materialistiska syn på tillvaron. Därför får era påståenden stå 
oemotsagda där. 
 Fredagen 25 januari gav ni nämligen på DN´s debattsida uttryck för er stora indignation 
över skolverkets granskningsrapport avseende biologiundervisningen vid Livets Ords skola.  
Själv har jag inte underlag för att vare sig försvara eller kritisera denna. Men jag måste tillstå 
att jag har större förtroende för Skolverkets rapport om hur undervisningen i biologi bedrivits 
än jag har för er bedömning. I synnerhet som det visat sig att flera av er som undertecknat 
skrivelsen inte ens tagit er tid att läsa skolverksrapporten! 
 Det hotfulla tonfallet i er debattartikel väcker misstankar. Vill ni skrämma till tystnad? Er 
skrivelse ger uttryck för en närmast religiös hängivenhet till evolutionsteorin - denna 
materialistiskt grundade lära om varandets natur, som är långt mera trodd än bevisad.  
 
 Er argumentationstaktik är tydlig och avslöjande: Utmåla en nidbild av kreationister som 
ointresserade av empirism och framställ dem som religiösa fanatiker utan vetenskaplig 
kompetens. Undvik på detta sätt en saklig debatt, där olika tolkningar av naturvetenskapliga 
fakta får komma till tals. Sopa så både kritiken och kritikerna under mattan så att allmänheten 
får intrycket att ingendera existerar. 
 Med era formella meriter kan ni knappast vara omedvetna om de vetenskapliga argument 
som evolutionskritiker idag för fram. Nu beskyller ni kreationister för att släppa in ”doktrinära 
och principiellt orubbliga förklaringar i undervisningen i naturvetenskap” och inser inte att er 
artikel understryker med all tydlighet att om det är något som ”inte får ifrågasättas” så är det 
just evolutionsteorin.  
 
 Om det är så att ni verkligen vill skydda våra biologistudenter från kreationismens 
villfarelser, så lär det knappast gagna er sak om ni undanhåller dem evolutionskritikernas 
argument. Nej gör processen kort – inbjud representanter för dessa till era högskolor 
(säkerligen i enlighet med studenternas önskemål) låt dem presentera sina argument, inbjud 
till en saklig debatt och låt honom eller henne därmed bli till åtlöje inför alla. Sedan har ni ju 
inget längre att frukta! 
 
 Jag vill också gärna få svar på ett par frågor som rör oss lärare: 

• Är det tillåtet att i biologiundervisningen i statsbidragsfinansierad svensk skola nämna 
att evolutionskritik existerar och att ge exempel på vetenskapliga argument som dessa 
kritiker anför? Om ni anser att svaret bör vara nej – varför inte? Om ni anser att svaret 
bör vara ja – varför då inte från början välkomna en saklig debatt kring frågorna i 
enlighet med vad som nämnts ovan, i stället för att som nu hota med fjärdingsman för 
att kväsa debatten i ett av de fåtaliga fall där sådan över huvud taget förekommer? 

 
• Vilka disciplinära eller andra åtgärder skulle ni föreslå för att komma tillrätta med 

”problemet” med oss lärare (och elever) som inte finner sig i denna påtvingade 
inskränkning i tankefriheten? 

 
Till sist: Tack makthavare för en läroplan som faktiskt uppmuntrar till kritiskt tänkande – i 

motsats, uppenbarligen, till vissa lärde på sina piedestaler! 
 
Göran Schmidt, biologilärare 


