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tas upp som brukar användas som argument 

-

 Alla kapitel avslutas med en sida 

-

eller ta upp i en grupp. 

 Det behöver nämnas att boken ock-

på nacken även om ursprungsutgåvan har re-

-

värr ett och annat att anmärka. En erratalista 

kommer läggas ut på Genesis hemsida. Det är 

naturligtvis synd att Kol-14-metoden inte har 

Kol-12 utan i Kväve-14. Som sagt, det är synd 

angripa bokens trovärdighet. Den som tyck-

-

ning kastar dock ut barnet med barnvattnet. 

Dessutom är det så att vad vetenskapen idag 

-

norlunda nästa år. Den grundläggande kritik 

mot evolutionsteorin som presenterats i bok-

en har dock inte ändrat sig genom åren. På så 

anledning att sätta denna bok i händerna på 

och att använda boken när man tänker pra-

ta om evolutionsteorin i ungdomssamlingar. 

att evolutionsteorin alls inte är så trovärdig 

Nationellt Resurscentrum 
för biologi och bioteknik vid 
Uppsala Universitet har en i 
många avseenden mycket trevlig och användbar webbplats1, närmast 
en guldgruva för klass- och biologilärare, fylld med konkreta och 
genomtänkta undervisningstips i biologi och bioteknik för elever från 
förskola till gymnasiet. Redaktionen rekommenderar den varmt. Men 
även solen har bekant sina �äckar, och det gäller även Resurscentrums 
webbplats. Möjligen aningen förutsägbart – när det gäller resurserna 
inom området evolution.

Nationellt Resurs-
centrum för Biologi 

och Bioteknik

MED DET KRITISKA 
TÄNKANDET PÅ HYLLAN 
Under rubriken ”Evolutionens mekanismer” 

konstateras mycket riktigt att Charles Dar-

-

djursavel och applicerade dem på vilda arter 

dock inte, vilket borde varit på sin plats2. 

som måste återges i sin helhet: 

”

-

3 

 Risken är uppenbar att lärare och 

elever som inte tränats i kritiskt tänkande 

även när det gäller evolutionsteorin accep-

det ju trots allt är högutbildade och duktiga 

-

lerat det. 

 Men låt oss ta några minuter och 

dissekera Uppsala Resurscentrums budskap 

-

ningssätt - det där centrala begreppet i den 

svenska skolans läroplan: 

-

 

 Evolutionsteorin säger oss att li-

vet på jorden började med en ensam, levan-

de, primitiv bakterieliknande varelse på en 

-

ögonblick den lilla ensamma bakterien. Flytta 

-

-

ligen att det inte går att urskilja någon gene-

strukturer eller organismer! 

 Men det är inte vad vi ser runt om-

kring oss. I stället ser vi är naturligtvis en 

närmast oändlig tillkommande komplexitet, 

med organismer svindlande mycket ”bättre” 

 Inser då inte de pedagogiskt ansva-

riga vid Uppsala Resurscentrum det uppen-

bart bakvända och rent av osanna i en sådan 
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Troligtvis, men säkert vill man un-

planlös och riktningslös evolution som orsa-

och i sin strävan att motivera evolutionsteo-

som att vi påstår att de anställda pedagoger-

na på Resurscentrum skulle vara elaksinnade 

eller ingå i någon sorts hemlig konspiration. 

Alls inte. Problemet ligger i att de troligtvis 

till evolutionsteorin och dess mekanismer. 

sig kritiskt till evolutionsteorin är det desto 

viktigare att Sveriges lärare, elever och all-

NÅVÄL, LÅT OSS FORTSÄTTA 
TILL NÄSTA MENING: 

en viss egenskap är konstruktiv eller inte, så 

Men även om det är en helt korrekt iakttagel-

se, så leder den inte vetenskapen ett uns när-

därhän. 

Påståendet är nämligen bara sant 

-

-

syn genom mutationer och selektion) har om-

det inte. Att evolutionen leder till mer kom-

-

väldigt stor roll. Det vet den som orienterar! 

Det här är ingen vetenskaplig utsaga. Det är 

en religiös. Mer korrekt vore att säga att under 

-

beskrivning av verkligheten, då har evolutio-

-

skapliga objektivitetens namn borde man då 

”Men om den  är en sann be-

skrivning, så kan evolutionen vara en totalt 

som vi alla upplever dem vara.” 

” -

-

Det är sant. En teori som, så långt den stö-

-

nomen som rör populationers anpassning 

och byggnadsplaner, trots att evidensen inte 

stöder det. Evolutionsteorin - i bemärkelsen 

gemensam härstamning - genomsyrar den 

naturvetenskapliga. 

D -

seriös är att okritiskt acceptera evolutionens 

-

-

-
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den 

”etablerade vetenskapen”, liktydigt med en 

avslutad vetenskaplig karriär. Konsekvensen 

-

Att detta inte handlar om konspirationsteo-

rier är väldokumenterat, det illustreras på ett 

4.

ÖVRIGA RESURSER 
UNDER EVOLUTIONSFLIKEN 

Det resterande materialet kan indelas i: 

1. Miljöanpassningar och annan 

inomartsvariation samt likhetsmönster 

2. Designexperiment med hjälp av ”slump 

och selektion” 

de inte motsäger vare sig Intelligent Design 

eller den bibliska skapelsemodellen. Materi-

alet under den andra kategorin

skapa modeller av verkligheten som illustre-

rar att kombinationer av slump och en riktad 

urvalsprocess kan imitera en målinriktad 

d

som kan ”konvergera” mot vissa mål. Som 

den holländske botanisten Hugo de Vries en 

-

klara ” , men inte 

5

till den egna boken ”Skapelsekonspirationen”, 

där han med ett räkneexperiment illustrerar 

hur en kombination av slump och selektion 

kan generera Shakespeares samlade verk på 

bara 30 ”generationer”. Han avslutar sin be-

räkning med orden: 

Javisst, bäste Per Kornhall, din metod bygger 

på att du stoppar in Shakespeares samlade 

verk i en svart låda och återskapar dem på 

några sekunder genom en matematisk algo-

-

sta början. Din och evolutionismens hypotes 

är att det inte behövdes. Om den saken har du 

I den tredje kategorin ligger ett 

-

samstämmig scientistisk anda hävdar att evo-

lutionsteorin är lika bevisad som att jorden 

är rund och kretsar kring solen. En utgångs-

-

ningar av evidensen. De är Dan Larhammar, 

universitet6, den pensionerade göteborgske 

biologidocenten Lars Johan Erkell med webb-

, evolutionsbiologen Douglas 

J. Futuyma8 och den brittiska webbsidan Big-

Picture9 med biologilärare och studenter som 

målgrupp. 

Utrymmet i det här numret av 

-

-

-

ningsutbytena kan där hitta åtskilligt material 

att ta del av.10

SLUTORD
-

ögon med röda glas är världen röd, genom 

-

-

utpräglade scientisterna i Richard Dawkins 

utdöende och hoppet står till nya generatio-

-

hållningssätt även till den mest omhuldade av 

Men som inledningsvis påtalades, bortsett 

-

1. http://bioresurs.uu.se/

2.  Se bl.a. artikeln ”Mutantparaden” i Genesis nr 1-2018

3. http://bioresurs.uu.se/resurser/evolution/evolutio

nens-mekanismer-och-livets-historia/  (2018-07-03)

4. https://www.youtube.com/watch?v=4HErmp5Pzqw

5. ”Kan slumpen designa” (Per Kornhall): 

http://bioresurs.uu.se/wp-content/uploads/2016/09/

bilagan2008_3_kanslumpendesigna.pdf

6. ”Evolution på molekylnivå” (Dan Larhammar):   

http://bioresurs.uu.se/wp-content/uploads/2017/12/

Bi_lagan_3_2008_Evolution-p%C3%A5-molekyl

niv%C3%A5.pdf

7. Biolog(g)https://biologg.wordpress.com/author/lar

serkell/page/2/

8. ”Evolutionsvetenskapen, kreationismen och sam-

hället” (Douglas J. Futuyma): http://www.biologi.kva.

se/wp-content/uploads/FutuymaCh22svenska.pdf

9. https://bigpictureeducation.com/evolution

10. Med Dan Larhammar på https://www.gschmidt.se/

Skapelsefragan/Artiklar_Debatter/2002-7_DIB/De

batten_i_Biologen/Debatten_i_Biologen.html och 

med Lars Johan Erkell på https://www.gschmidt.se/

Skapelsefragan/Artiklar_Debatter/2014-2015/Bak

grunden/Bakgrunden.html
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