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DET NATURLIGA URVALET SJUNDE ARGUMENTET

Naturliga urvalet 
är otillräckligt
Det naturliga urvalet – selektionen – 

har en viktig konserverande effekt på 

populationer av levande organismer, 

och bidrar även till organismernas 

anpassning när livsmiljön förändras.

Men selektionen har inom darwinismen tillskrivits en obe-

-
språken:

-
rande egenskaper. Egenskaper som enligt evolutionsteorin yt-

DNA – mutationer – som i praktiken alltid är mer eller mindre 
nedbrytande

enklast illustreras med det som hänt vargens avkomlingar i 
-
-

lektion. Men hundraserna är ur genetiskt perspektiv mycket 
1

allra ”värsta” av de dåliga generna. En viss andel av de gener 
som skadats av mutationer ”går under radarn”, blir kvar och 

-
las, i synnerhet gäller det oss människor.

-
-

gan hur helt nya strukturer, ”väsentligt nytt”, kan uppkomma.

Det naturliga

genom att individer som är sämre anpassade missgynnas och 
-
-

2

-
lekteras bort kommer den kvarvarande populationens indivi-
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SÅ HÄR RESONERAR SEKULÄRA FORSKARE
-

re som menar att selektionen inte klarar av att avlägsna skadli-
-

inget vetenskapligt alternativ till evolutionsteorin.

-
-
-

-
nisation eller epigenetik.

SJUNDE ARGUMENTET DET NATURLIGA URVALET

SÅ HÄR RESONERAR BIBELTROENDE FORSKARE
-

gränsningar. Den mest uppenbara är att den bara kan avlägs-

verka på de egenskaper som organismerna har alltsedan Gud 
skapade dem.

• Selektionen är en av orsakerna3 till organismers anpassning 
-

-

lika utpräglad.4 Konsekvensen blir att populationen blir mer 

5.

även att selektionen inte verkar på enskilda gener, utan ”be-

Havslevande form: Långa taggar 

På sjöbottnar: Avsaknad av bäck-
entaggar minskar predation av 
trollsländelarver

Avveckling – inte utveckling: 
Sötvattensformen av storspigg 

(Gasterosteus aculeatus) har en 
defekt genetisk ”strömbrytare” som 

förhindrar genen Pitx1 från att uttryckas i 
bäckenregionen, vilket leder till att inga taggar 

för trollsländelarver, eftersom larven annars fångar dem 
genom att hugga tag i taggarna. Men detta är en förändring i 

fel riktning – nedmontering i stället för utveckling.
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regel på tiotusentals gener som därmed blir starkt kopplade 

-
5

-
sta” av de dåliga generna. Individer med muterade gener som 
bara är ”halvdåliga” kan som regel undkomma selektionen, 
antingen genom att ha ren tur, eller tack vare att de har andra 

-
bättrade egenskaper i något annat avseende. Även det omvän-

muterad gen kan antingen ha otur och bli uppäten av någon 

ett ganska trubbigt instrument, som leder till att det tar allde-

synnerhet om populationerna är stora.

-
-

mutationer per generation som det naturliga urvalet ”inte 

är anledningen till den skrämmande långa listan på genetiska 
-

-

-

-

-
komst.

-

-
värr märks det ytterst lite eller ingenting om det här i skolans 

oproblematiserad darwinistisk version av evolutionen och det 
naturliga urvalet som presenteras.

-

-

LÄSTIPS:

genome”. Ivan Press, 2005.

• 
(kortare: QQ

tillgängligt via Genesis hemsida på 

(kortare: 

mars 2020.

NOTER

1. Se artikeln "Mutantparaden" i GENESIS nr 1, mars 2018 s. 38-41. Finns 

tillgängligt via Genesis hemsida på 

  

2. Enligt 1 Mos 1:30 skapade Gud världens landbaserade djurliv utan 

av hänsyn till vår näringsstatus – att äta animalisk föda (1 Mos 9:3). De 

rovdjursbeteenden vi ser i naturen idag är också sekundära, d v s de är inte 

ursprungliga utan en tillfällig konsekvens av syndafallet. Tillfälliga därför att 

Bibeln är tydlig med att Messias, Jesus Kristus, vid sin återkomst kommer att 

återupprätta det ursprungliga landekosystemet. Se Jes 11:6-10, 65:25. Det 

populationstätheter. som kan begränsa populationsstorlekarna. I frånvaro 

av predatorer är det sådana mekanismer som stabiliserar ekosystemen.

nyupptäckta, som kan sägas vara en inbyggd ”förprogrammerad” förmåga 

hos organismer till mycket snabb och ändamålsenlig anpassning till 

skiftande miljöer. Epigenetiken kan troligtvis förklara en stor del av den 

forskning utvisa.

4. Jämför som exempel en varg med en pudel. Vargen har en rik genetisk 

mångfald och är ursprungsformen för pudeln och alla andra hundraser. 

Pudeln har genom konstgjort (mänskligt) urval förlorat en stor del av sin 

mångfald och saknar därför förmågan att bilda andra hundraser genom 

selektion. Se not 1 för referens.

5. Exempelvis är genen som kodar för tjock päls hos ett hunddjur en nackdel i 

ett mycket varmt klimat och skulle där selekteras bort. Om en avkomling 

haft kvar denna potentiellt fördelaktiga gen som nu gått förlorad på grund 

av selektionen.
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