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tas upp som brukar användas som argument
QSXEXX&MFIPRWOYPPIZEVEXVSZ¦VHMKQIRJ¸VJEXXEVIRKIVSGOW§Q§RKEQSXEVKYQIRX
Alla kapitel avslutas med en sida
WSQOEPPEWǄ&EVET§WOSNǄ(¦VǬRRWR§KVEJV§KSVWSQQEROERJ¸VW¸OEFIWZEVEJ¸VWMKWN¦PZ
eller ta upp i en grupp.
Det behöver nämnas att boken ockW§LEVJ§XXIRHIPOVMXMO&SOIRLEVHV]KX§V
på nacken även om ursprungsutgåvan har reZMHIVEXWYRHIVXMHIR4§JEOXEWMHERǬRRWX]värr ett och annat att anmärka. En erratalista
kommer läggas ut på Genesis hemsida. Det är
naturligtvis synd att Kol-14-metoden inte har
FIWOVMZMXWOSVVIOX/SPJEPPIVMRXIW¸RHIVM
Kol-12 utan i Kväve-14. Som sagt, det är synd
SGL HIWWE WQ§ JIP OER P¦XX ERZ¦RHEW J¸V EXX
angripa bokens trovärdighet. Den som tyckIV EXX QER WOE EZJ¦VHE FSOIR EZ HIR ERPIHning kastar dock ut barnet med barnvattnet.
Dessutom är det så att vad vetenskapen idag
TVIWIRXIVEV WSQ WERRMRKJEOXEOERZEVE ERnorlunda nästa år. Den grundläggande kritik
mot evolutionsteorin som presenterats i boken har dock inte ändrat sig genom åren. På så
W¦XXJ¸VFPMVFSOIREOXYIPP(¦VJ¸VǬRRWHIXEPP
anledning att sätta denna bok i händerna på
YRKHSQEVEXXP¦WEHIRXMPPWEQQERWMJEQMPNIR
och att använda boken när man tänker prata om evolutionsteorin i ungdomssamlingar.
9RKHSQEV WSQ MRWIV EXX HIX ZIVOPMKIR ǬRRW
FIJSKEH OVMXMO QSX IZSPYXMSRWXISVMR SGL EXX
Z¦PHMKXQ]GOIXXEPEVJ¸VWOETIPWIRP¦VMRXIW§
P¦XXXETTEWMRXVSWSQHIWSQEPHVMKJ§XXZIXE
att evolutionsteorin alls inte är så trovärdig
WSQHIRWEPYJ¸VW

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 fläckar, och det gäller även Resurscentrums
webbplats. Möjligen aningen förutsägbart – när det gäller resurserna
inom området evolution.
MED DET KRITISKA
TÄNKANDET PÅ HYLLAN
Under rubriken ”Evolutionens mekanismer”
konstateras mycket riktigt att Charles Dar[MRHVSKWPYXWEXWIVJV§RWMREWXYHMIVEZXEQdjursavel och applicerade dem på vilda arter
MREXYVIR(IXXEJ¸VL§PPERHITVSFPIQEXMWIVEW
dock inte, vilket borde varit på sin plats2.

7IHER J¸PNIV R§KVE JSVQYPIVMRKEV
som måste återges i sin helhet:
”ã¢Ø«ÃãããÜ ¢ããèãó¹¼«Ã¢Ã¢ÃØ¼¼ã
¢Ø ¡ØÃ Ã¹¼Ø ã«¼¼ ÂØ ¹ÊÂÕ¼«Ø ÜãØè¹ãèØØ Ê¨ ÊØ¢Ã«ÜÂØʃ ¼¼Ø ¡ØÃ Ã¢Êã Ü ÂØ
ã«¼¼ Ã¢Êã  ããØʈ óÊ¼èã«ÊÃÃ ¨Ø ¼ãã ã«¼¼ ÂØ
¹ÊÂÕ¼ù ¡ÊØÂØ ¼«¹ó ¼ ÜÊÂ ã«¼¼ ¡ÎØÃ¹¼«Ã¢Øʈ
Ã ¨Ø « Ü«¢ «Ã¢ã Â¼ Ê¨ «Ã¢ã Üú¡ãʃ Ê¨ Ø
Ã ÕØÊÜÜ ÜÊÂ Üã Ã«¢ã Õ¢Øʈ óÊ¼èã«ÊÃÃ Ø
ÃóãÃÜ¹Õ¼«¢¡ÎØ¹¼Ø«Ã¢ÜÂÊ¼¼ʃÃãÊØ«ʃÜÊÂ
¢ÃÊÂÜúØØ ¨¼ Ã «Ê¼Ê¢«Ü¹ óãÃÜ¹ÕÃʈ
Ã «¡Ø¢Ü ããÜ «Ãã ó ÜØ«ÎÜ ¡ÊØÜ¹Ø «¢ʈʮ3
Risken är uppenbar att lärare och
elever som inte tränats i kritiskt tänkande
även när det gäller evolutionsteorin accepXIVEVFYHWOETIXYXERMRZ¦RHRMRKEVIJXIVWSQ
det ju trots allt är högutbildade och duktiga
TIVWSRIVZMH9TTWEPEYRMZIVWMXIXWSQJSVQYlerat det.
Men låt oss ta några minuter och
dissekera Uppsala Resurscentrums budskap
QIRMRKJ¸VQIRMRKYXMJV§RIXXOVMXMWOXJ¸VL§PP-

ningssätt - det där centrala begreppet i den
svenska skolans läroplan:
ʮã¢Ø«ÃãããÜ ¢ããèãó¹¼«Ã¢Ã¢ÃØ¼¼ã
¢Ø¡ØÃÃ¹¼Øã«¼¼ÂØ¹ÊÂÕ¼«ØÜãØè¹ãèØØ Ê¨ ÊØ¢Ã«ÜÂØʃ ¼¼Ø ¡ØÃ Ã¢Êã Ü ÂØ ã«¼¼
Ã¢Êã ããØʈʮ
Evolutionsteorin säger oss att livet på jorden började med en ensam, levande, primitiv bakterieliknande varelse på en
J¸V ¸ZVMKX PMZP¸W NSVH SGL EXX EPPE RYXMHIRW
PMZWJSVQIV ¦V FIWP¦OXEHI QIH HIRRE J¸VFEOXIVMI M VEOX RIHWXMKERHI PIH &IXVEOXE J¸V IXX
ögonblick den lilla ensamma bakterien. Flytta
WIHER FPMGOIR SGL FIXVEOXEPMZIXW Q§RKJEPH M
HEKIRW Z¦VPH .¦QJ¸V :EH ¦V HIX 6IWYVWGIRXVYQZMPP J§ SWW EXX EGGITXIVE# .S YTTIRFEVligen att det inte går att urskilja någon geneVIPPYXZIGOPMRKJV§RIROPEVIXMPPQIVOSQTPI\E
strukturer eller organismer!
Men det är inte vad vi ser runt omkring oss. I stället ser vi är naturligtvis en
närmast oändlig tillkommande komplexitet,
med organismer svindlande mycket ”bättre”
¦RHIRH¦VIRWEQQETVMQMXMZEJ¸VFEOXIVMIR
Inser då inte de pedagogiskt ansvariga vid Uppsala Resurscentrum det uppenbart bakvända och rent av osanna i en sådan
L¦VJSVQYPIVMRK# 
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Troligtvis, men säkert vill man unHIVP¦XXEJ¸VP¦VEVISGLIPIZIVEXXEGGITXIVEIR
planlös och riktningslös evolution som orsaOIR XMPP EPPE JERXEWXMWOE WOETIPWIV M REXYVIR
och i sin strävan att motivera evolutionsteoVMRQ¦VOIVQERMRXIEXXQERȋ¦VQEVWMKJV§R
HIRZIVOPMKLIXQERW§K¦VREZMPPJ¸VOPEVE
(IRL¦VOVMXMOIRJ§VMRXIQMWWXSPOEW
som att vi påstår att de anställda pedagogerna på Resurscentrum skulle vara elaksinnade
eller ingå i någon sorts hemlig konspiration.
Alls inte. Problemet ligger i att de troligtvis
EPHVMK IRW HV¸QX SQ EXX J¸VL§PPE WMK OVMXMWOX
till evolutionsteorin och dess mekanismer.
2¦V MRXI YRMZIVWMXIXWJSPOIXOPEVEV EXX J¸VL§PPE
sig kritiskt till evolutionsteorin är det desto
viktigare att Sveriges lärare, elever och allQ¦RLIXJ§VP¦VEWMKEXXK¸VEHIX

HIRT§WMRL¸NHIXXWZITWO¦PEXXP¦QREJV§KER
därhän.
Påståendet är nämligen bara sant
YRHIV IXX IRHE ZMPPOSV  EXX IZSPYXMSR HIǬRMIVEWWSQJ¸V¦RHVMRKYXERL¦RW]RXEKIRXMPP
J¸V¦RHVMRKIRW VMOXRMRK W§ WSQ IZSPYXMSRIRW
J¸VIWTV§OEVI LEV J¸V ZERE EXX K¸VE *¸VIROPMRKEV WSQ XI\ KVSXXǬWOEV WSQ J¸VPSVEV WMR
syn genom mutationer och selektion) har omJEXXERHIWX¸HMIZMHIRWIR1IRQSXWEXWIRLEV
det inte. Att evolutionen leder till mer komTPI\EPMZWJSVQIVSGLR]ESVKERSGLIKIRWOETIV¦VXMPP IRIZSPYXMSR¦VJ¸VZ¦RXERQIH
 IZMHIRWWSQYRHIVPEK6MOXRMRKWTIPEVIR
väldigt stor roll. Det vet den som orienterar!

NÅVÄL, LÅT OSS FORTSÄTTA
TILL NÄSTA MENING:
ʮóÊ¼èã«ÊÃÃ¨Ø¼ããã«¼¼ÂØ¹ÊÂÕ¼ù¡ÊØÂØ
¼«¹ó ¼ÜÊÂã«¼¼¡ÎØÃ¹¼«Ã¢Øʈʮ

Det här är ingen vetenskaplig utsaga. Det är
en religiös. Mer korrekt vore att säga att under
J¸VYXW¦XXRMRK EXX HIR REXYVEPMWXMWOEQEXIVMEPMWXMWOE ǬPSWSǬR SGLZ¦VPHWFMPHIR ¦V IR WERR
beskrivning av verkligheten, då har evolutioRIR MRKIX Q§P IPPIV W]JXI 1IR M HIR ZIXIRskapliga objektivitetens namn borde man då
LEJXOYVEKIXEXXXMPP¦KKE
”Men om den «Ãã är en sann beskrivning, så kan evolutionen vara en totalt
JIPEOXMKJ¸VOPEVMRKWQSHIPPJ¸VPMZIXWQ§RKJEPH

”óÊ¼èã«ÊÃÃ ØÃóãÃÜ¹Õ¼«¢¡ÎØ¹¼Ø«Ã¢ÜÂÊ¼¼ʃÃãÊØ«ʃÜÊÂ¢ÃÊÂÜúØØ¨¼Ã«Ê¼Ê¢«Ü¹óãÃÜ¹ÕÃʈʮ
Det är sant. En teori som, så långt den stöHIV WMK T§ IZMHIRWOER J¸VOPEVE IXX ERXEP JInomen som rör populationers anpassning
XMPP WOMJXERHI QMPN¸J¸VL§PPERHIR 1IR SGOW§
IRXISVMWSQERXEKMXWWSQJ¸VOPEVMRKWQSHIPP
J¸VYTTOSQWXIREZR]EPMZWJSVQIVJYROXMSRIV
och byggnadsplaner, trots att evidensen inte
stöder det. Evolutionsteorin - i bemärkelsen
gemensam härstamning - genomsyrar den
FMSPSKMWOE ZIXIRWOETIR J¸VWX SGL JV¦QWX EZ
ǬPSWSǬWOEVIPMKM¸WE SGL LMWXSVMWOE WO¦P MRXI
naturvetenskapliga.
ʮÃ«¡Ø¢Ü ããÜ«ÃãóÜØ«ÎÜ¡ÊØÜ¹Ø«¢ʈʮ
)R FIX]HPMKX QIV OSVVIOX JSVQYPIVMRK ZSVI
DIR MJV§KEW¦XXW MRXI EZ R§KSR WIVM¸W JSVWOEVI MHEK W§ZMHE IXX EZ OVMXIVMIVRE J¸V EXX ZEVE
seriös är att okritiskt acceptera evolutionens
JEOXYQ
7§HERE WZITERHI VIXSVMWOE JSVQYPIVMRKEV ¦V X]Z¦VV MRXI SZERPMKE JV¦QWX M
WEQQERLERK H¦V IZSPYXMSRIR FPMZMX MJV§KEWEXXQIR¦ZIRWSQL¦VMQIVǄJ¸VIF]KKERHIǄ
W]JXI &YHWOETIX ¦V MRXI FEVE EZWIXX EXX OSR-

WIKIPEDIA

*¸VQSHPMKIR W]JXEV QER L¦V T§ EXX HIX ¦V
SZMHOSQQERHI J¸V HIX REXYVPMKE YVZEPIX SQ
en viss egenskap är konstruktiv eller inte, så
P¦RKI WSQ HIR ¦V J¸VHIPEOXMK J¸V MRHMZMHIR
Men även om det är en helt korrekt iakttagelse, så leder den inte vetenskapen ett uns närQEVIJ¸VOPEVMRKIRXMPPPMZIXWQ§RKJEPH(IXKIV

ʮÃ¨Ø«Ü«¢«Ã¢ãÂ¼Ê¨«Ã¢ãÜú¡ãʃÊ¨ ØÃ
ÕØÊÜÜÜÊÂÜã Ã«¢ãÕ¢Øʈʮ

SGLPMZWJSVQIVREOERZEVEPMOE TVSTTJYPPE EZ
Q§PSGLW]JXIsom vi alla upplever dem vara.”
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WXEXIVE R§KSRXMRK YXER SGOW§ EXXZEVRE ƾ IR
JSVWOEVIWSQMJV§KEW¦XXIVIZSPYXMSRWXISVMRJ§V
ZEVE FIVIHH T§ EXX VMWOIVE YXJV]WRMRK EZ den
”etablerade vetenskapen”, liktydigt med en
avslutad vetenskaplig karriär. Konsekvensen
FPMVEPPXJ¸VSJXEEXXQERL§PPIVX]WXSQWMREXZMZIPƾQERFMXIVMRXIHIRLERHWSQJ¸HIVIR
Att detta inte handlar om konspirationsteorier är väldokumenterat, det illustreras på ett
XV¦ȀW¦OIVXW¦XXEZ&IR7XIMRMǬPQIR)\TIPPIH
WSQǬRRWXMPPK¦RKPMKT§=SYXYFI4.
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”
6IXSVMWOEFVERHXEPXMPPJ¸VQ§RJ¸V
ǄIZSPYXMSRIRWJEOXYQǄ
%VXMOPEVRE SGL EVFIXWYTTKMJXIVRE MRSQ HIR
J¸VWXEOEXIKSVMR¦VSOSRXVSZIVWMIPPEIJXIVWSQ
de inte motsäger vare sig Intelligent Design
eller den bibliska skapelsemodellen. Materialet under den andra kategorin W]JXEVXMPP EXX
skapa modeller av verkligheten som illustrerar att kombinationer av slump och en riktad

urvalsprocess kan imitera en målinriktad
dIWMKR(IX¦VMWMKSOSRXVSZIVWMIPPXIJXIVWSQ
EPPE QSHIPPIV EZ HIX WPEKIX YXK§V JV§R EXX HIX
VIHER ǬRRW IZSPZIVFEVE WXVYOXYVIV T§ TPEXW
som kan ”konvergera” mot vissa mål. Som
den holländske botanisten Hugo de Vries en
K§RKWEHI1YXEXMSRIVSGLWIPIOXMSROERJ¸Vklara ”ÜèØó«ó¼Ê¡ã¨ăããÜãʮ, men inte ʮØØ«ó¼
Ê¡ã¨ăããÜãʮʈ
4IV/SVRLEPPVIJIVIVEVMWMREVXMOIP5
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 beräkning med orden:
ʮZ¹«¼¼ÃÃÂ¼¼ÃÃ¨¼ãÜ¼èÂÕÂ ÜÜ«¢ÕØÊÜÜ
Ê¨ÃÂèØó¼ÜÂ¹Ã«ÜÂ ØÜÜãÊØããó«ØÎØ
ÊÜÜ¡ØÃÊÂÎ¶¼«¢¨ãØã«¼¼ÊèÃó«¹¼«¢¨ãØʈʮ
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 algoVMXQ1IRHIXZEVMRXIHIXJV§KERK¦PPHI(IR
K¦PPHISQHIXFIL¸ZHIWIRJ¸VJEXXEVIIPPIVMRXI
J¸VEXXWOETE7LEOIWTIEVIWZIVOJV§REPPVEJ¸Vsta början. Din och evolutionismens hypotes
är att det inte behövdes. Om den saken har du
SGLJ¸VIRMRKIR+IRIWMWHIPEHIQIRMRKEV
I den tredje kategorin ligger ett
ERXEP EVXMOPEV SGL [IFFTPEXWIV %VXMOIPJ¸VJEXXEVRE¦VEPPEL¦XWOEWOETIPWIOVMXMOIVWSQM
samstämmig scientistisk anda hävdar att evolutionsteorin är lika bevisad som att jorden
är rund och kretsar kring solen. En utgångsTYROXWSQREXYVPMKXZMWSQ¸NPMKK¸VZEVNIJSVQ
EZHMEPSKIPPIV¸TTIRLIXJ¸VEPXIVREXMZEXSPOningar av evidensen. De är Dan Larhammar,
TVSJIWWSV M QSPIO]P¦V GIPPFMSPSKMZMH 9TTWEPE
universitet6, den pensionerade göteborgske
biologidocenten Lars Johan Erkell med webbWMHER &MSPSK K , evolutionsbiologen Douglas
J. Futuyma8 och den brittiska webbsidan BigPicture9 med biologilärare och studenter som
målgrupp.
Utrymmet i det här numret av
+IRIWMWQIHKIVMRXIR§KSREREP]WEZJ¸VJEXXEVREW XI\XIV QIR HIX FPMV W¦OIVX XMPPJ¦PPI M
OSQQERHI RYQQIV *¸VIRMRKIRW SVHJ¸VER-

HI LEV YRHIV §VIR LEJX P§RKE HMEPSKIV QIH
HIF§HEJ¸VWXR¦QRHE(IRWSQZMPPJ¸PNEQIningsutbytena kan där hitta åtskilligt material
att ta del av.10
SLUTORD
-RXI EXX J¸VZ§REW ¸ZIV ƾ KIRSQ IXX TEV KPEWögon med röda glas är världen röd, genom
IXX IZSPYXMSR¦VX ǬPXIV YXK¸V EPPE ZIXIRWOETPMKE JEOXE WX¸H J¸V IZSPYXMSRIR *¸VWX SQ QER
Z§KEV P¦KKE MJV§R WMK WMRE J¦VKEHI KPEW¸KSR
SGLERXEIXXOVMXMWOXJ¸VL§PPRMRKWW¦XXOERQER
WI Z¦VPHIR M HIWW REXYVPMKE J¦VKIV 8VSPMKXZMW ¦V HIXXE HIPZMW IR KIRIVEXMSRWJV§KE (I
utpräglade scientisterna i Richard Dawkins
ERHE¦VJ¸VQSHPMKIRSGLJ¸VLSTTRMRKWZMWT§
utdöende och hoppet står till nya generatioRIVREXYVZIXEVI¸ZEHIMIXXWYRXOVMXMWOXJ¸Vhållningssätt även till den mest omhuldade av
REXYVZIXIRWOETPMKE L]TSXIWIV ƾ IZSPYXMSRIR
Men som inledningsvis påtalades, bortsett
JV§R IZSPYXMSRWTVSTEKERHER LEV 6IWYVWGIRXVYQJ§XXXMPPIREPPHIPIWP]WERHI[IFFWMHE
ʏV¹ã«ÊÃÃ

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 samhället” (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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