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Kanske hör du till dem som brukar diskute-

ra skapelsefrågan ibland, i skolan, på jobbet 

eller i sociala medier? Kanske ibland till och 

med i form av insändare eller debattartikel 

i någon dagstidning?

I sådana situationer är det bra att kunna upptäcka och avslö-

-

slut) både hos sig själv och den man diskuterar med. Det ökar 

chanserna att dialogen verkligen kommer att handla om själva 

-

 När vi upptäcker att någon gör sig skyldig till ett argu-

diskussionen tillbaka till ämnet. Om vi å andra sidan upptäck-

 I den här korta artikeln ska vi nämna några av de vanli-

till 146 1

är snarlika.

Några vanliga 
argumentationsfel och 
hur du avslöjar dem

1. ARGUMENTUM AD HOMINEM 
– PERSONANGREPP

andra om hur viktigt det är att skilja mellan sak och person; att 

jag inte håller med en persons åsikt är ju inte samma sak som 

att jag inte skulle tycka om vederbörande.

 Men antag nu att du har en dialog med en person och 

du berättar att du är skeptisk till evolutionsteorin. Du har just 

berättat om några skäl till att du tycker att det är rimligare att 

Gud har skapat de olika sorterna av växter och djur. I stället 

–  ”Ja men du är ju inte biolog, då är det ju klart att du inte 

 kan förstå hur evolutionen fungerar.”

 eller

–  ”Ja, men det vet man ju att du bara försöker bevisa att 

 eller

–  ”Ja, men du har alltid varit lite konspiratoriskt lagd.”

Med andra ord struntar personen i dina argument på grund 

karaktärsegenskaper. Då är det läge att vänligt påpeka att ”Det 

där är ett ’ad hominem’-argument, men förklara i stället varför 

du tycker att jag tänker fel.”

2. HÄNVISNING TILL AUKTORITETER 
OCH ”INGEN RIKTIG SKOTTE”

-
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visar till att ”professor X har uttryckt sin mening och sagt A. Hur 

kan du då komma och påstå B?”

 Givetvis ska man respektera en person med stor kun-

att vara objektiva i alla lägen.

 En variant på detta är om en person skulle påstå att det 

-

men om de tycker så visar det att de inte är några riktiga bio-

loger”. Då kan du berätta att personen just begick ”Ingen-rik-
2

3. HÄNVISNING TILL MAJORITETEN
En annan vanlig invändning som möter oss som evolutionskri-

tiker är att ”en överväldigande majoritet av världens biologer kan 

inte ha fel – evolutionen måste vara ett faktum.”

som regel stämma. Men inte alltid. Vetenskapshistorien kan 

-

menade att vetenskapliga tankemönster, så kallade paradigm, 

-

ska kunna bytas ut mot ett som stämmer bättre överens med 

Vi tror att om den stora majoriteten av världens biologer skul-

(mikroevolutionära processer) och det som inte går att obser-

vera (makroevolutionära extrapoleringar, gemensamt släkt-

lika dominerande i den vetenskapliga världen. Men den starka 

-

soners livsåskådning komplicerar tyvärr saken.

4. ASSOCIATIONSARGUMENT 
(T EX GUILT BY ASSOCIATION)
Det här innebär att man sammankopplas med en viss ”missak-

anledning att ta det man säger på allvar.

 Ett exempel är när någon påstår att kreationister och 

som hävdar att jorden är platt, att solen kretsar kring jorden 

-

-

dem så är det likadant med kreationister och anhängare av In-

telligent Design.

-

gramspresentatören David Attenborough har berättat att han 

TV-program.

PIXABAY
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 Nästan alla människor – kristna som icke-kristna – tar 

en och annan person som kallar sig själv kreationist och som 

na och icke-kreationister som också gör det). Oavsett vilket 

människan var en viktig anledning till den hemska människo-

att ”Det innebär naturligtvis inte att den som tror på evolutio-

ett brev på posten.

5. HALMDOCKOR 
(”STRAW MAN”)
En halmdocka i det här sammanhanget är när någon konstru-

erar ett argument som meningsmotståndaren inte känner igen 

sig i och sedan angriper det argumentet.

språkare säger att kreationister vägrar erkänna att det bildas 

nya arter av djur och växter i naturen. Sedan radar man upp en 

 Ett annat exempel är när man hävdar att kreationister 

ter berättar man om mutationer som ger resistens mot anti-

att bakterier kan börja äta nylon eller andra näringskällor som 

de tidigare inte kunnat livnära sig på. Alltså är det bevisat att 

kreationisterna är ute och cyklar.

 Men ingen någorlunda påläst kreationist skulle hävda 

någonting sådant. Nya arter bildas ständigt i naturen, men säl-

lan genom den neodarwinistiska mekanismen mutationer och 

selektion, utan vanligen genom helt andra mekanismer.3 Däre-

till sin karaktär.4

utan mutationer som är konstruktiva till sin karaktär och som 

ger dess bärare nya egenskaper som tidigare inte existerade.

 Personer som kritiserar skapelsetroende och som an-

om vad evolutionskritiken handlar om. Dessvärre tillverkas 

den här sortens halmdockor på högsta akademiska nivå och 

används därmed även av de myndigheter som granskar våra 

skolor (se artikeln om Ekebyholmsskolan på s. 44).5

Om paradigmskiften inom vetenskapen
Så här beskriver Wikipedia begreppet paradigmskifte:

Ett paradigmskifte ingår i ett sammanhang av olika faser:

tankemönster, som forskarsamhället själv inte är direkt medvetet om. 

normalvetenskap,

och den kännetecknas av problemlösning inom tankemönstrets eller fö-

reställningens ramar. 

2. Det föreligger anomalier, som kollektivet inte förmår ta till sig, efter-

som de fastnat i sina tankemönster, eller den utbredda föreställningen är 

så grundmurad att dess "sanning" är överordnad vad som motsäger den.

3. Forskningen kommer till en kris där anomalin måste förklaras.

4. Paradigmskiftet inträder när någon bryter kollektivets tankemönster 

och förklarar anomalin som en del i en större felaktig föreställning eller 

världsbild, och detta nya tankemönster vinner gehör.

5. Forskningen kommer till en förvetenskaplig fas, där det nya paradig-

met fastställs. 

6. Därefter kommer en ny fas av normalvetenskap inom det nya para-

digmet.

Vår kommentar
Darwinismen (närmare bestämt ”neodarwinismen”) utgör idag nor-

tiker som företrädare för intelligent design och kreationister påtalar att 

(punkt 2). Det handlar bland annat om huvudmönstret i fossilen, vissa 
mönster i den nutida världen (t ex homoplasier*) och de effekter som mu-
tationer utövar på levande organismer, för att nämna några.

sällan nämns offentligt. Det framgår i stället av den mängd nya så kallade 
”hjälphypoteser” som internt läggs fram av evolutionsbiologer inom det 
som går under namnet ”Den tredje vägens evolutionsbiologi”.
 Vi tror att ett paradigmskifte i fråga om evolutionsteorin närmar 
sig. Frågan är bara vad det nya tankemönstret kommer att innebära. Ett 
skapelseparadigm harmonierar bäst med evidensen, men den existen-
tiella spänningen i ursprungsfrågan kommer troligen att det kommer att 
dröja länge innan det kommer att utgöra den nya normalvetenskapen 
(punkt 6). Men till slut är vi där – var så säker!

 *Homoplasier är likheter mellan organismer som inte är närbe-
släktade. Likheterna anses då inte bero på gemensamt ursprung utan 
tros ha uppkommit helt oberoende genom parallell utveckling (konver-
gent evolution).



27N R  3  |  S E P T E M B E R  2 0 2 1  |  G E N E S I S

VÄRLDSBILDER

6. CIRKELRESONEMANG
Cirkelresonemang är när någon påstår att en viss sak är an-

ledningen till en annan sak, och denna andra sak samtidigt 

meningslösa. Det är inte ovanligt att man stöter på detta i sam-

band med evolutionteorin.6

när någon säger att likheter mellan olika djur bevisar att de står 

-

och apor är släkt? Jo på grund av att de är så lika varandra; 

-

lan t ex en hand av en schimpans och en hand av en människa 

 Märkte du cirkelresonemanget?

Påstående 1: Släktskapet förklaras av likheterna 

Påstående 2: Likheterna förklaras av släktskapet

 

Cirkelresonemang

Det här cirkelresonemanget tillämpas inte bara på yttre likhe-

ter som i det här exemplet, utan även på genetiska likheter i 

DNA.

SLUTSATSER

alltid lätt. Den personliga övertygelse man har kan ibland leda 

till att man medvetet eller omedvetet ser till att ens sanning 

-

-

-

-

gen ser ut etc. Vi betonar också att sådana observationer all-

tid måste tolkas och att det är viktigt att man är medveten om 

att ens världsbild och världsåskådning påverkar hur vi tolkar 

måste vi lära oss att gå in i diskussioner inte bara med tydlig-

het utan också med ödmjukhet.

 

/Redaktionen

NOTER:

1. http://utminers.utep.edu/omwilliamson/ENGL1311/fallacies.htm 

 (kortare: krymp.nu/2OH)

2. Argumentet brukar i sin originalform kallas ”Ingen riktig skotte” och 

 bok Thinking About Thinking från 1975 där följande tänkta konversation 

 utspelar sig:

 "Ingen skotte har socker på sin gröt.”

 "Men min vän Angus är skotte och han gillar socker på gröten." 

 "Ah, jovisst, men ingen riktig skotte skulle strö socker på sin gröt."

3. Artbildning kan ske genom hybridisering mellan närbesläktade arter 

 https://genesis.nu/tidning/tidigare-nummer/genesis-2020-3/; 

 kortare: krymp.nu/2OG). Andra exempel är så kallad genetisk drift och 

 inbyggda epigenetiska mekanismer.

4. Ett illustrativt exempel är blodbristsjukdomen sicklecell-anemi hos 

 människan som förorsakas av en nedbrytande mutation i form av en defekt

 hemoglobin-gen som leder till deformerade röda blodceller. Denna defekt

 har emellertid fördelen att dess bärare får en ganska god immunitet mot 

 den tropiska sjukdomen malaria. Konsekvensen blir att den nedbrytande 

 mutationen selekteras och blir allt vanligare bland människor i tropiska 

 områden i världen.

5. Problemet kunde varit lätt avhjälpt om personerna i fråga prenumererat på

 magasinet Genesis.  

 evolutionsgenetiker studerar två liknande nutida enzymer och vill bevisa att

 organismerna som bär dem härstammar från en gemensam förfader som bar 

 urformen för de båda enzymerna. Då rekonstruerar man det tänkta 

 urenzymet på grundval av de båda nutida enzymerna (under antagandet att

 de verkligen har uppkommit ur ett sådant). Sedan låter man ”urenzymet”

 (det vill säga motsvarande gen) mutera och konstaterar att det kan förändras

 till de båda nutida enzymerna. Detta tolkas sedan som ett bevis för att 

 enzymerna har utvecklats.

LIKHETER

FÖRKLARAS AVFÖRKLARAS AV

SLÄKTSKAP


