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

TEMA

IKON 9: 

Övergångs-
former
årmiljonerna utvecklat ben och blivit 
groddjur, kräldjur utvecklat vingar och 

förlorat sina ben och blivit valar. 

Evolutionsbiologer tycker sig se spåren av denna utveckling 

olika djurens kroppsplaner. Av den anledningen brukar läro-

 och 

urvalen . Sådana exempel utgör klassiska läro-

 Särskilt i polemik med kreationister brukar evolu-

EN BREDARE BILD

-

-

som nästan alltid präglas av en evolutionär bias.1

-

da evidensbaserade mekanismer eller teoretiska modeller som 

-

lellt och synkroniserat ens med tillgång till obegränsad tid, i 

 Geologer brukar tala om ett antal olika geologiska eror 

i jordens historia, där varje era är indelad i perioder med en 

varaktighet av några tiotals miljoner år, som till exempel de 

prekambriska perioderna, den kambriska perioden, ordovici-

um, silur och så vidare. Anledningen till den här uppdelningen 

perioderna inte innehåller.2

 Redan av själva indelningen av berglagren anar vi allt-

WIKIMEDIA

Pandericthys, Ichthyostega, 
Acanthostega, Seymouria, 
Dimetrodon
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EVOLUTIONENS IKONER

-

-

-

rier av organismer så som Han önskade. Det australiska näbb-

ett sådant exempel. Det är tänkbart att en eller annan påstådd 

(så kallad ”stasis”). Allra tydligast blir mönstret när man stude-

-

-

isterar idag.3 Kontrasten med de underliggande prekambriska 

berglagren är så markant att man talar om ”den kambriska ex-

plosionen”. Det därnäst tydligaste mönstret är att organismer 

som t ex dinosaurierna.

Mönstret är i praktiken upp-och-nedvänt mot det 

-

lan organismerna borde successivt bli större och större med 

till slut stammar. I verkligheten dyker stammarna upp redan i 

-

de lager.

-

dem. Idag, 160 år senare, kan vi konstatera att de har letat till-

räckligt länge men ändå inte hittat dem. Tvärt om har mönstret 

blivit alltmer utpräglat.

-

”teorin om avbruten jämvikt” (eng.:”punctuated equilibrium”) 

och bygger på att evolutionen skedde språngvis under geolo-

medgivande att 
4 

är upp-och-nedvänt.

I stället har evolutionsbiologer det senaste decenniet 

-

den moderna synen på evolutionen inte liknar ett träd utan 

snarare en snårskog (se ikon 2).

BIBLISKT PERSPEKTIV 

med sina respektive grundarter och kroppsplaner, är över-

bibeltroende biologer och geologer. De räknar med att samma 

TEMA

SAMMANFATTNING

 Läroboksexemplen på övergångsformer och ”utvecklingsse-

rier” är få, omtvistade, och i hög grad präglade av forskares 

evolutionära förväntningar. Idag förväntar sig evolutionsbiolo-

ger inte att hitta särskilt många övergångsformer i fossilen, 

eftersom synen på evolutionen förändrats drastiskt de senaste 

åren.

 De stora kategorierna (fyla/stammar) av djur uppträder 

tvärt om mot vad som vore förväntat av en gradvis evolution.

 Det dominerande mönstret i fossilen är plötsliga uppträdan-

den av nya livsformer följt av stasis (djuren förblir i stort sett 

desamma uppåt i berglagren) till dess att de försvinner, eller 

ibland lever kvar in i vår tid. Att berglagren getts olika namn på 

grund av deras skillnader i fossilinnehåll bekräftar bristen på 

gradvis utveckling.

 Mönstret i fossilen stämmer med en biblisk skapelsesyn, 

NOTER

att tolka observationer på ett sätt som bekräftar ens egna uppfattningar 

om världen.

t ex snäckor och musslor och andra marina organismer.

3. Av de 36 stammar av djur som existerar är dag är det bara 9 som ännu inte 

inälvsparasiter hos andra djur. I kambrium förekommer dessutom 

representanter för ett antal djurstammar som inte längre existerar. 

4. Stephen Jay Gould, Evolution’s erratic pace, Natural History 86(5):14, maj 1977
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