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Abstract 
 
När Darwin lade fram sin teori 1859 mötte den mycket motstånd. Han hade vänt upp och ned 
på den tidigare uppfattningen om att människan hade skapats, liksom hela universum. Det 
naturliga urvalet, som var den främsta förklaringen till människans och djurens ursprung, 
försökte bortförklaras. På samma sätt har Darwinanhängare förkastat tanken om att Gud 
skulle ha skapat allt. Det naturliga urvalet lämnar helt enkelt ingen plats åt en skapande kraft 
– den behövs inte eftersom naturen klarar det själv om den bara får några försök på sig och 
tillräckligt lång tid. 
 
Finns det då någon möjlighet för dessa två att samexistera? I detta arbete har de båda jämförts 
och olika forskares resultat har tagits i beaktande för att slutligen komma fram till ett svar. 
Eftersom det finns en viss förkunskap hos oss alla har den hermeneutiska metoden använts. 
Genom att läsa annan litteratur har stegvis ny kunskap kommit fram och byggts på, för att 
slutligen få en insikt i ämnet och därifrån kunna dra slutsatsen. 
 
De bådas samexistens är fullt möjlig. Vetenskapen kan inte förklara allt och fram till den dag 
då de kan bevisa att Gud, eller den skapande kraften inte finns så finns det plats för båda. Det 
ena behöver inte utesluta det andra. Vill en darwinist tro på Gud så är det fullt möjligt. Likaså 
gäller om en kristen vill acceptera de naturvetenskapliga förklaringarna till människans 
härstamning. Vetenskapen förklarar det vi har i vår empiriska upplevelsevärld och 
kristendomen förklarar det bortom - det transcendenta. 
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1 Inledning 
 
I skolan får vi lära oss att människan, enligt Darwin, härstammar från aporna. Vi lär oss om 
jordens tillkomst, ålder och hur liv uppstått på denna; att möjligheten till allts utveckling 
kommer genom det naturliga urvalet. Detta får vi lära oss genom ett darwinistiskt, 
naturvetenskapligt perspektiv. Det hela är en process som pågått under lång tid med början för 
några miljarder år sedan. En annan teori som många av oss också fått lära är att Gud skapade 
jorden och allt liv därpå. Som avslutning skapade han människan som det fullkomliga för att 
råda över jorden och allt liv. Allt detta under mindre än en vecka. Dessa båda förklaringar 
skiljer sig mycket från varandra. Den ena säger att människan har uppstått genom slumpen i 
det naturliga urvalet och den andra att hon skapats som det slutliga i skapelsen – kronan på 
verket. 
 
När Darwin lade fram sin teori om arternas uppkomst 1859, var det i en tid då den bibliska 
förklaringen länge hade varit den enda och sanna. Det var inte så konstigt att den förkastades 
av många – de ansåg att den ifrågasatte Guds roll som allsmäktig skapare och människan som 
hans avbild och slutliga mästerverk. Det var dock inte alla som var oense med Darwin, han 
fick mycket medhåll också. Ett annat alternativ är att inte välja sida, det finns många 
möjligheter att kombinera de två. 
 
Min religionslärare på gymnasiet var, som många andra religionslärare av den äldre 
generationen, troende. Jag kommer ännu ihåg hur hon vid ett tillfälle berättade hur hon 
reagerat sedan hon fick lära sig om Darwins utvecklingslära i skolan. Hon hade ändrat sin syn 
på hur Adam och Eva såg ut i Paradiset. Tidigare hade hon sett dem som människor som vi 
idag, men efteråt tänkte hon på dem som håriga apliknande människor och det var inte mer 
med det. Hon kombinerade helt enkelt de båda teorierna. 
 

1:1 Frågeställning och syfte 
 
Vi lever i ett samhälle uppbyggt runt vetenskapen, där allt skall kunna förklaras empiriskt. 
Samtidigt lever den kristna tron kvar, mer hos vissa och mindre hos andra. Tanken med detta 
arbete är att försöka få fram och det är möjligt att tro på båda eller om den ena omedelbart 
förkastar den andra förklaringen. 
 
De båda sidorna från vilka den här diskussionen kommer att utgå, är utvecklingsläran mot den 
religiösa tron; två läger som ofta hamnar i konflikt med varandra. Darwins teori verkar 
motstridig mot de flesta religioner. Religionerna har en tanke om en skapare och en 
upprätthållande kraft, vilket inte stämmer med den darwinistiska naturvetenskapliga tanken 
om en utveckling av allt levande från lägre stående varelser till högre och människan är bara 
en del i denna process. I detta arbete kommer däremot endast darwinismen att prövas mot 
kristendomen. Det är också stor skillnad mellan den kristna kyrkan i väst och dess 
motsvarighet i öst, men i detta arbete menas den västliga varianten. Att klargöra vad som 
menas med kristendom är något som tas upp i ett eget kapitel i undersökningen. Av tidsskäl 
har jag där använt mig av andra forskares resultat. Likaså när det gäller vad som kännetecknar 
en darwinist idag. Den slutliga förklaring som jag använder mig av kanske inte stämmer med 
allas syn på människan och skapelsen. Jag hoppas att detta inte väcker anstöt hos läsarna, utan 
att det ses som en del i undersökningen. 
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Darwins två största hot mot kristendomen är: 1. Alla levande varelser härstammar från några 
få, kanske till och med en och samma, föregångare. 2. Det naturliga urvalet som säger att 
människan är en del i den naturliga process där slumpen avgör och inte en skapare. Om vi 
bortser från min ovan nämnda religionslärare, som förmodligen bara kombinerade som många 
andra, så är frågan om de båda sidorna kan acceptera varandra och samexistera? Är det 
möjligt för en darwinist att samtidigt vara kristen eller strider de båda teorierna för hårt mot 
varandra? Kan människan både ha ett syfte på jorden och ändå vara ett led i en utveckling 
som pågått under lång tid? Att vi i praktiken kombinerar de båda är inte så ovanligt, men går 
det om vi följer de båda sidornas teorier? Kort och gott, kan de båda sidorna samexistera eller 
är det ett hett ämne som för alltid kommer att debatteras? 
 
Det är främst utifrån dagens debatt som arbetet kommer att utföras, även om en hel del av den 
har sina grunder i historien. Darwin lade fram teorin 1859 och sedan dess har debatten pågått. 
Det är inte mycket som har förändrats, men i dagens samhälle är det många nya upptäckter 
som förändrar synen på Darwin. Så, som sagt kommer arbetet att göras utifrån dagens debatt, 
men det går inte att undvika ett historiskt perspektiv. 
 

1:2 Tidigare forskning 
 
Det finns en uppsjö av arbeten inom detta ämne. Det stora problemet inför undersökningen 
har varit att välja. En forskare som tagit upp förhållandet mellan vetenskap och religion är 
Michael Ruse i boken Can a Darwinian be a Christian? Det är ett välarbetat verk som tar upp 
aspekter från båda sidor på ett grundligt sätt. Frågeställningen i bokens titel talar om att det 
finns forskning inom området tidigare. Andra forskare har också arbetat med förhållandet 
mellan vetenskap och religion. Det är en ständigt pågående konflikt och den senaste 
undersökningen som använts som referens i detta arbete är från 2001. Det är förmodligen inte 
den sista, vi kan få se många liknande i framtiden där nytt ljus försöker kastas över denna 
fråga som ligger de flesta varmt om hjärtat. 
 
Något som var intressant var alla dessa arbeten som gjorts med försöket att få de båda att 
kunna samexistera. Min tanke har inte varit att producera ytterligare ett, utan jag har velat 
påvisa de fakta som finns och därifrån dra en slutsats. 
 

1:3 Metod 
 
För att kunna besvara ovan ställda frågor kommer jag att utgå från ett hermeneutiskt 
perspektiv. Detta med tanke på den ryggsäck av värderingar som jag bär med mig och det sätt 
jag valt att arbeta mig fram till en slutsats. Till att börja med har jag läst Darwins egna ord 
genom hans Självbiografi. I samma bok finns även en sammanfattning av Om arternas 
uppkomst och Människans härstamning. Utifrån dessa har jag hämtat information om 
Darwins teori, men de har inte utgjort någon viktigare del i undersökningen utan fått fungera 
som ett stöd. Varför de förkortade versionerna valts beror på den omfattning originalen har. 
Då främst Om arternas uppkomst. Den är ett stort verk skriven efter grundlig forskning inom 
biologin. Detta kan vara en mödosam uppgift för en humanist. Utöver Darwins egna böcker 
har olika verk av andra författare lästs för att bygga på kunskapen och för att få nya 
perspektiv. 
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Andra källor som har använts är bland annat Människan och Gud av Hemberg, Holte och 
Jeffner. Boken har främst använts för att få en förklaring till hur kristendomen ser på frågan 
om människans och jordens utveckling. Annan litteratur som använts är skriven av olika 
författare som har sakkunskap i ämnet. Då bibelcitat finns med är det från den äldre 
översättningen av GT som utkom 1917. I de fall det hänvisas till NT är det utgåvan från 1981 
som använts. 
 
Min tanke är inte att falsifiera eller verifiera Darwins teorier. Av den anledningen har inte 
någon större vikt lagts vid Darwins egna verk, utan de får istället komma fram genom andra 
forskares hänvisningar. De källor som då använts är andrahandskällor och det finns alltid en 
viss risk för tolkning och vinkling som ger den forskarens syn på Darwin. Vid vissa tillfällen 
har detta också tydligt märkts, men då olika verk lästs har en bild ändå kommit fram av det 
som förmodas vara riktigt. Vid tveksamma fall har texten helt enkelt utelämnats. Den kunskap 
som behövdes om Darwins teori för detta arbete har alltså införskaffats genom enklare 
sammanfattningar och, vad jag anser vara, tillförlitliga andrahandskällor. 
 

1:4 Objektivitetsproblemet 
 
Ett problem med att skriva föreliggande arbete är den kunskap och förförståelse som följer 
med en människa genom livet. I detta fall är det främst de värderingar som jag fått med sedan 
barnsben. Någon större biblisk undervisning har jag inte fått, men eftersom jag alltid tyckt om 
att läsa och tillbringade varje ledig stund med det, så läste jag också en utgåva av Barnens 
Bibel som väldigt ung. Den satte sina spår eftersom den var skriven för barn och de underbara 
berättelserna fastnade. Till detta hör att jag var i lagom påverkbar ålder när Carola slog 
igenom med sin Främling i melodifestivalen och tackade Gud för det. Självklart började jag, 
liksom många unga flickor med mig att då intressera sig för den kristna tron. 
 
I perioder och främst under de senaste åren har jag däremot hamnat i ett ständigt tvivel och får 
nog erkänna att jag inte finner mycket tröst i denna tro. Som förklaring till det mesta använder 
jag mig av vetenskapen och anser det inte vara någon tvekan att Darwins teori är sann (med 
vissa undantag som kommit fram genom nya framsteg inom forskningen). Däremot vill jag, 
liksom många andra, tro att det finns något mer - en mening med livet. Detta är något som 
självklart finns med i arbetet, men om möjligt kommer en objektiv syn på undersökningen att 
ges. 
 

2. Vad är kristendom? 
 
En fråga som måste redas ut är vad som i detta arbete egentligen menas med att vara kristen 
och kristendomen. Det finns inte bara en tolkning, utan många. Därför behövs det ägnas lite 
tid åt detta. Ställer man frågan om de tror på Gud till människor i dagens svenska samhälle så 
blir svaret ofta att de tror på sitt sätt. På sitt sätt ger en vid tolkning och en väldigt modern 
sådan. Jag tror inte heller att kyrkans män av dags dato skulle acceptera denna. I stället får vi i 
detta sökande finna en annan väg. 
 
Den kunskap som förmedlades till människorna före Darwins tid, det vill säga 1800-talet, 
kom från kyrkan. Det var kyrkans män som kunde läsa och det var också de som stod för 
förmedlandet av Bibelns ord till församlingarna. Det som blev känt för de människor som 
hade det sämre ställt var helt enkelt vad kyrkan talade om. 
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Bibeln är av stor betydelse inom kristendomen. Den består av berättelser, där det äldsta 
delarna är Guds egna ord nedtecknade av människan. Det är ögonvittnesskildringar (främst 
NT, men även GT, trots att berättelserna inte alltid är samtida nedteckningar). För en icke-
kristen kan de mystika delarna framstå som påhittat och mindre trovärdigt, men vi måste 
också förstå att det för den kristne inte ses så. Gud är den allsmäktige och hans verk sker 
bortom vårt förstånd. Det är inte meningen att vi skall förstå allt, det är just det som gör Gud 
så mäktig. Problemet kan vara att beskriva Gud. För de trogna anhängarna till vetenskapen 
krävs en empirisk förklaring som inte finns. 
 
Gud är något högre och bortom det vi kan förstå. Hemberg (och övriga författare till 
Människan och Gud) förklarar detta genom att Gud inte går att placeras in i det 
fyrdimensionella vetenskapliga system som vi känner till, utan vi måste tänka bortom detta. 
Lägger vi till fler dimensioner i vår värld så skulle det kunna finnas plats för en Gud. Detta är 
svårt att föreställa sig eftersom vi inte kan förklara dessa eventuella dimensioner. För att 
ytterligare förklara så jämför författarna med ett hus. Att försöka förklara Gud med den 
fyrdimensionella vetenskapliga systemet, skulle vara detsamma som att försöka beskriva ett 
hus med det tvådimensionella systemet.1Hur man än väljer att förklara Gud så är det något 
bortom, något ofattbart för oss människor. 
 
För att förstå vad som menas med kristendom kommer två, för det här arbetet, viktiga 
aspekter att tas upp. Nämligen den syn som finns på skapelsen och på människan. Det finns 
många förklaringar och tolkningar och nedan följer en förklaring, vilken kommer att användas 
i denna undersökning. 
 

2:1 Synen på skapelsen 
 
Bibeln, som är kristendomens främst källa, innehåller en skapelseberättelse som före Darwins 
dagar ansågs som en absolut sanning för de flesta människor. I Bibeln står om skapelsen och 
om Gud som bakomliggande kraft. För den kristne finns därför Gud i allt genom skapelsen. 
Det förklaras bäst genom ett citat ur Människan och Gud: ”En kristen människa har Gud och 
Guds ord som en realitet i sin upplevelsevärld.”2 
 
Kyrkan hade också före Darwin haft mer eller mindre ensamrätt på förklaringen om världens 
tillkomst och människans härkomst. Att det var en skapelse var det inte någon tvekan om, inte 
heller att jorden och allt liv var fullt färdigt på sex dagar. Allt liv - djur och människor - har 
alltså inte genomgått några förändringar genom tiderna, utan har alltid sett ut och fungerat 
som idag. Vissa tidiga forskare ansåg sig kunna datera skapelsen till för ungefär 6000 år 
sedan. En irländsk biskop hade till och med räknat ut ett datum; den 23 oktober, 4004 f. Kr.3 
De använde sig då av Bibeln och utgick från tiden för Kristi födelse. Därefter räknade de 
tillbaka genom de släkter som finns uppräknade i GT och kom fram till den dateringen. När 
det än skedde så hade Gud en plan med skapelsen. Det var inte bara något av en tillfällighet. 
 
Hemberg och de andra författarna till Människan och Gud menar att det i Bibeln går att se att 
Gud hade en plan med sin skapelse. I Johannesevangeliet, 1:1 – 18, går att läsa: ”I 
begynnelsen fanns Ordet, och Ordet var hos Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev 

                                                 
1 Hemberg (1982) s. 20. 
2 Ibid., s. 14. 
3 Ajanki (2000) s. 16. Se även Nordström (1991) s. 72. 
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till genom det …”4 Senare i Johannesevangeliet står också att Ordet är det samma som Jesus: 
”Och Ordet blev människa och bodde bland oss …”5 Författarna menar då att skapelsen var 
ett verk av Gud och Jesus, som en del av treenigheten. Skapelsen var något gott och 
frälsningen var ett återställande av den godheten och ordningen. Med andra ord hade Gud en 
plan och det glöms ofta bort i den debatt som ständigt pågår mellan vetenskap och 
kristendom.6 Skapelsen är, som sagt en plan och en del av treenighetsläran. 
 
Det är inte av en slump som vi eller hela universum existerar, utan vi är meningen och målet 
med skapelsen. Skulle inte människan ha blivit en intelligent varelse skulle inte Guds skapelse 
ha varit tillfredsställd. 
 

2:1:1 Myter inom religioner 
 
De flesta religioner har myter för att förklara delar av sin värld. Myterna är ofta ett slags 
uttrycksmedel och behöver för den skull inte vara osanna. De fungerar som ett medel för att 
kunna förstå det transcendenta där språket inte räcker till för att förklara det egentliga. Genom 
berättelsen förs det transcendenta över till en värld som kan förstås av alla.7 
Skapelseberättelsen i Bibeln bör ses som en sådan myt. Den har ett syfte, men är inte 
bokstavligt sann. Författarna till Människan och Gud menar att vi, genom detta, kan ha en 
religiös tolkning av människan utan att behöva komma i konflikt med vetenskapen. 
Skapelseberättelsens syfte är att berätta om något som berör människans särställning, något 
som är för svårformulerbart för att skriva ut det på annat sätt än som en myt.8 Till och med 
Augustinus, som ofta nämns som en av de större tidiga kristna, hade svårt att förlika sig med 
den skapelseberättelse som finns i Bibeln. Där tycks Gud framstå i kroppslig gestalt, men 
Augustinus kom fram till att Moses (som är den förmodade författaren till 
skapelseberättelsen) var tvungen att skriva metaforiskt för att folket skulle förstå. De hade 
ingen vetenskaplig utbildning.9 
 

2:2 Synen på människan 
 
I den kristna tron och traditionen har människan en upphöjd plats i universum. Hon är skapad 
av Gud och satt på jorden för att råda över den och allt levande på den. Det står skrivet i den 
första av Bibelns alla böcker att ”Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild 
skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.”10 Människan är alltså skapad och 
det av Gud, ”till att vara oss [Gud] lika”11. Vidare står att läsa: ”Och Herren Gud danade 
människan av stoft från jorden och inblåste livsande i hennes näsa, och så blev människan en 
levande varelse.”12 Människan är den sista delen i en rad skapelser. Hon är satt som kronan på 
verket, hon har en gemenskap med Gud och har en kontakt med denne, något som ger henne 
en särställning gentemot djuren. 

                                                 
4 Bibeln, Joh. 1:1 – 3. 
5 Bibeln, Joh. 1:14. 
6 Hemberg (1982) s. 80f. 
7 Ibid., s. 22. 
8 Ibid., s. 59. 
9 Ruse (2001) s. 51. 
10 Bibeln, 1 Mos 1:27. 
11 Bibeln, 1 Mos 1:26. 
12 Bibeln, 1 Mos 2:7. 
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Människan är, som det framgår av skapelseberättelsen, gjord av materia, men hon är också en 
del av djurriket. Trots det är hon något mer än ett djur, inte bara en utvecklad fortsättning på 
djurens sätt att kommunicera och samarbeta. Bland annat har människan en unik förmåga att 
möta andra människor och en öppenhet mot dessa. På samma sätt kan hon också hålla en 
öppenhet mot en transcendent verklighet, vilken är en öppenhet mot Gud.13 
 
Vad som menas med ”Guds avbild” finns olika förklaring på. Enligt Ruse, och många med 
honom, är det inte nödvändigt att det behöver vara en fysisk avbild. De menar att det är främst 
i form av en mental intellektuell avbild. Vi har fått en förnuftig själ som också ger oss den fria 
viljan, det är vad som gör oss till Guds avbild. Det är också den förnuftiga själen som lever 
vidare i livet efter detta.14 Genom att Gud blåste in livsande i människan är det den delen som 
är en del av Gud. 
 
I boken Människan och Gud finns även förklaringen om att det är den förnuftiga själen som 
lever vidare efter döden, men där förklaras också att det är en platonsk syn på det. Inom den 
läran består människan av kropp och själ, där själen har en egen existens. Det är också själen 
som kan få kunskap om den transcendenta verklighet som människan upplever. Enligt 
författarna till ovan nämnda bok är det med denna tolkning som tanken om människans 
särställning på grund av en förnuftig själ kommer.15 Författarna menar också att den 
platonska bilden kan få kroppen att framstå som mindre viktig eftersom det är själen som 
lever vidare. I många trosuppfattningar ses också kroppen som ett hinder för själen och 
från de tankegångarna som den negativa synen på sexualiteten har vuxit fram.

det är 
 

 

I 

 lever vidare. 

                                                

16 Ser vi istället
på det med den hebreiska betydelsen så är kropp och själ olika aspekter på människans liv.17

Trots att NT från början är skrivet på hebreiska och det var i den delen av världen som det 
utspelade sig, har den platonska förklaringen valts som utgångspunkt i detta arbete. Detta för 
att det är den tolkning som jag anser har levt kvar och används mest i dagens förklaringar. 
dagens kristna del av samhället ser vi ofta på kropp och själ som två skilda delar av 
människan och att det är själen som
 
Även i Ruses bok går att läsa om synen på själen inom kristendomen. Själen är en viktig del 
av människan, främst inom den kristna tron. Vid en diskussion om människan är själen ett 
oundvikligt ämne. Det kanske är så att själen inte skapas på nytt hela tiden av Gud, utan i 
stället förs över som ett arv från föräldrarna likt längd och andra egenskaper. Detta skulle då 
ge en förklaring till arvssynden som det står om i Bibeln. Den gudalika själen finns endast hos 
människorna, så även om den genom arv överförs till barnen av föräldrarna, så är det inget 
som har kommit från djuren. Människan kan alltså inte vara något som följt med i en 
utveckling från djuren.18 Tomas av Aquino skiljer mellan en själ och en intelligent själ. Själen 
gör kroppen möjlig och är den främsta förutsättningen för liv. Alla har en själ, men det är bara 
människan som har en intelligent själ och det är den som gör henne till Guds avbild.19 
 
Inom kristendomen finns alltid Gud som en självklarhet. Han (eller hon) har skapat allt 
levande inklusive oss människor. Människan är dessutom, enligt Bibeln, gjord som dennes 
avbild och satt att råda över djuren och allt levande. Hon har fått en utmärkande position. 

 
13 Hemberg, 1982, s. 57. 
14 Ruse (2001) s. 74. 
15 Hemberg (1982) s. 59. 
16 Ibid., s. 65. 
17 Hemberg (1982) s. 60. 
18 Ruse (2001) s. 77f. 
19 Ibid., s. 80f. 
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Själen är en viktig del hos människan, något som många gånger ses som det som skiljer 
människan från djuren. Själva skapelseberättelsen är ständigt en fråga hur bokstavligt den 
skall läsas. Ovan har nämnts att myter ofta står för något som är svårt att fröklara. 
Förmodligen är det också det som den kristna skapelseberättelsen inom kristendomen vill 
göra. En bokstavlig tolkning ger genast komplikationer. 
 

2:3 Kristendomen som vetenskap 
 
För att förstå de förändringar som redan hade skett inom religionen före Darwins tid, behövs 
en tillbakablick i historien. Den man som ofta kommit att kallats den moderna vetenskapens 
grundare är René Descartes. Han levde under den första delen av 1600-talet och lade fram nya 
tankar runt naturvetenskapen. Till att börja med så ansåg han att vi endast kunde få kunskap 
genom förnuftet. Det finns en medfödd kunskap som vi har oberoende av vår erfarenhet. 
Dessa medfödda kunskaper ger medvetandet en idé om något fullkomligt; ett fullkomligt 
väsen som är orsaken till universum. Det räcker med själva idén som bevis eftersom idén i sig 
har skapats av förnuftet och är därför också sant.20 
 
Det fanns och finns en form av kristendomstro som stämmer väl överens med 
naturvetenskapen; deismen. Enligt denna skapade Gud världen och därefter lutade han sig 
tillbaka och har inte ingripit i sitt verk sedan dess. Gud stod i ett förhållande till sin skapelse 
likt en urmakare står till sin klocka – han behöver inte bekymra sig om verket efter skapelsen. 
Detta passade som sagt väl in i den mekaniska naturuppfattning som var väl förtrolig med de 
flesta under Darwins dagar.21 
 

3 Darwinismen 
 
Vad bör en darwinist tänka och anse om vår värld och dess tillkomst? Först och främst bör en 
darwinist ta Darwins teori om det naturliga urvalet på allvar. Det kan alltid diskuteras om det 
är den främsta orsaken till evolutionen, men darwinister bör hålla med om att de spelar en stor 
roll för arternas utveckling. Utvecklingen har sedan skett i trädliknade form. Då kan medhåll 
fås att ett träd ibland har böjda grenar utan att de för den skull behöver förgrenas.22 Det stora 
problemet är, liksom i religionen, att det finns olika former av darwinism och några tar till sig 
vissa delar och förkastar andra delar. Det som jag dock ser som en gemensam nämnare är att 
de tycker sig veta att allt liv tillkommit genom slumpmässiga förändringar, mutationer, med 
det påföljande naturliga urvalet. De som håller strikt på tron att detta skett och som inte kan se 
något samband med en skapare är de starkaste rösterna inom den moderna formen av 
darwinism; neodarwinismen. 
 
Neodarwinismen är en fortsättning på Darwins tankar där de har anpassats efter dagens 
kunskaper om gener och molekylernas beståndsdelar. Sådant som var helt okänt för Darwin 
själv. När man talar om darwinism idag är det främst neodarwinismen som de flesta tänker på. 
Den nya modernare formen av darwinism är ofta mer negativt inställd till religionens 
förklaringar om livets uppkomst. 
 

                                                 
20 Tergel (1994) s. 411. 
21 Tergel (1994) s. 415. 
22 Ruse (2001) s. 28f. 
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3:1 Darwin – vem var han? 
Det finns forskare som anser att Darwin många gånger har missförståtts åt båda hållen. Han 
har utsetts till tidernas snille, men också till tidernas hädare. En författare som försökt att 
förstå Darwin genom de texter som finns, är Stefan Nordström. Han vill påstå att Darwin inte 
var ett sådant geni som många försöker göra honom till, även om Nordström på sina ställen i 
boken lyfter fram Darwins mångfald och talar om hans storhet. Nordström menar att alla 
människor har sina fel och brister, så även Darwin.23 Eftersom Darwin själv inte står som 
objekt i denna undersökning kommer inte något större utrymme att ägnas åt honom. Däremot 
följer en kortare bakgrund till hur han kom fram till sin teori. 
 
Darwin växte upp i en familj där fadern var läkare och som sedan generationer tillbaka 
tillhörde den övre klassen i England. Modern dog då Darwin bara var sju år, men hon hade 
fostrat sina barn i den kristna läran. När Darwin började den högre skolan visade han inte 
något större intresse för sina studier, utan ägnade sig istället åt att samla stenar och insekter i 
naturen. Även broderns kemiutrustning väckte större intresse hos Darwin än vad de klassiska 
verken kunde. Darwins framtida yrke var inte heller så självklart. Efter några år med mindre 
seriösa medicinska studier placerade fadern honom i annan skola för att bli präst. Det var 
bättre än dagdrivare som verkade vara det närmaste alternativet. Men inte heller studierna till 
präst kunde få Darwin intresserad av skolan. Därför kom erbjudandet att följa med som 
obetald naturforskare ombord på fartyget Beagle som en lättnad.24 
 
Det var genom sin resa med Beagle som Darwin kom i kontakt med de olika variationer inom 
djurarterna. Det var också det som, till viss del låg till grund för hans kommande teori. Främst 
på Galapagosöarna fann Darwin märkliga fynd av olika finkar och sköldpaddor som 
uppenbart var av samma ursprung, men hade förändrats efter det förhållandet som rådde på 
den egna ön. 
 
För att låta Darwins egna ord tala följer ett citat av honom själv ur hans biografi. Där skriver 
han att han under sin första tid ombord på Beagle var ”fullständigt rättrogen” och hade använt 
Bibeln som en obestridd auktoritet. Senare kom han fram till att det inte var allt i Bibeln som 
var sant. Som han själv skriver: 
 

”Men vid denna tid hade jag så småningom kommit att inse att Gamla testamentet, 
med sin uppenbart felaktiga framställning av världens uppkomst, Babels torn, 
regnbågen som tecken, etc., etc., och med en gud som tillskrivs en hämndlysten 
tyranns känslor, inte förtjänade större tilltro än hinduernas heliga skrifter eller 
trosföreställningarna hos vilken vilde som helst.”25 

 
Under sin uppväxt var Darwin troende och även efter sin resa med Beagle stod han kvar inom 
de kristna väggarna. Hans fru var starkt troende liksom många i hennes släkt. Darwin visste 
också att det var bäst att inte stöta sig med kyrkan. Att han slutade sina dagar som ateist är 
inte forskarna oense om, men när han blev det vet ingen. Många tror dock att han helt 
lämnade den kristna tron efter sin dotters död 1851.26 
 

                                                 
23 Nordström (1990) s. 26. 
24 Darwin (1959) s. 42. 
25 Darwin (1959) s. 63. 
26 Ajanki (2000) s. 29. 
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3:2 Naturligt urval och slump 
 
År 1859 släpptes en bok ut i de engelska bokhandlarna, en bok som såldes slut på mycket 
kortare tid än vad författaren själv kunde föreställa sig. Den hade tryckts i 1250 exemplar, 
vilket författaren tyckte var väl stor, men redan efter första dagen var den slut. Efter tretton år 
hade den getts ut i sex engelska upplagor.27 Boken var Om arternas uppkomst, författaren 
Charles Darwin, och den kom att förändra synen på mycket för många. Boken i sig är ett verk 
av den tyngre kalibern. Det är mycket biologi och kan vara svårläst för den oinvigde. Det är 
många tankar och Darwin refererar till andra verk liksom sina egna. Boken översattes till 
svenska först år 1871, men de teorier som den innehöll var långt ifrån okända i landet. Redan 
1864 skrevs det om Darwin i Svensk Månadsskrift för fri forskning och allmän bildning, där 
han framställdes som en stor man som ”med ovanlig lärdom och skarpsinnighet fulländat verk 
för första gången bragt utvecklingsteorien i system.”28 
 
Det Darwin tog upp i sin bok var för det första, att det liv som existerar idag besår av högre 
varelser och alla har utvecklats ur några färre lägre varelser, kanske till och med från samma 
ursprung. Det andra han tog upp är möjliga mekanismer till denna utveckling. Den viktigaste 
av dessa är det naturliga urvalet.29 Vad är då det naturliga urvalet? 
 
I naturen produceras ett överskott av avkommor, där olika variationer förekommer. Bland 
dessa variationer är det somliga som lättare kan anpassa sig till de förhållande som råder för 
stunden. Förhållandena kan ändras vilket kan bero på många saker, bland annat naturens egna 
nycker. Ett exempel är vulkanutbrott som förändrar växternas förutsättningar, som förändrar 
djurens föda. Samtidigt pågår en kamp om tillvaron där den starkaste (bäst anpassade) 
överlever. Om då den starkare är det på grund av sin ”variation” så är det ett anlag som får 
den att överleva och därmed även föra det vidare till nästa generation. Kampen om tillvaron är 
starkare inom en art än mellan arterna eftersom samma art kämpar för, till exempel, maten 
inom samma områden. Detta kallar Darwin för det naturliga urvalet, eftersom det blir ett urval 
av de starkare och bättre anpassade. Det svenska uttrycket ”den starkaste överlever” tycker 
jag kan vara något missvisande. Det engelska uttrycket ”survival of the fittest” (fittest = bäst 
anpassade) ger en mera rättvis bild. Ger man bara naturen tillräckligt med tid så sker de 
förändringar som ger upphov till olika arter. 
 
Denna enorma tid som krävs för utvecklingen av arterna gjorde att den tidigare synen på 
jorden som bara några tusen år gammal, blev inaktuell. Enligt naturvetenskapen har jorden 
funnits mycket längre än så. Närmare bestämt i närmare 5 miljarder år. Hur livet tillkom är 
inget som vetenskapsmän vet med säkerhet, men det naturliga urvalet anser de sig ha bevis 
för. 
 
Darwin var inte först med en tanke om att arterna utvecklats från lägre stående varelser till 
högre, men han var den som lade fram det med en saklighet och en grundlig forskning som 
många tidigare hade saknat. Tanken var också att han skulle ge ut ett så komplett verk som 
möjligt och efter 20 år bestod arbetet av närmare 250 000 ord. Anledningen till att det inte 
blev så stort var att en annan forskare, Alfred Russel Wallace, hade kommit fram till liknade 
slutsatser om det naturliga urvalet. För att skynda på det hela, kortade Darwin sitt arbete som 

                                                 
27 Nordström (1990) s. 68. 
28 Warburg, Carl Simon i Svensk månadsskrift för fri forskning och allmän bildning, 1864, enligt Ajanki (2000) 

s. 15. 
29 Nordström (1990) s. 84f. 
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slutade på ungefär 150 000 ord.30 Det finns brev bevarade som tyder på att Darwin var först 
varför det inte var frågan om någon stöld av teorier. Wallace verkade för övrigt inte sårad av 
att Darwin var först med att publicera teorin, det sägs att han till och med var lättad med tanke 
på den uppståndelse den väckte. 
 
Det främsta ämnet för den debatt som Darwins bok orsakade var människans roll i naturen. 
Det märkliga är att Darwin själv inte skrev något i boken om människans roll i utvecklingen. 
Med det är det inte sagt att Darwin inte satte in människan i utvecklingen. För honom var det 
självklart att vi var en del i det led som naturen skapade genom naturliga urvalet. Han skrev 
kort och gott i Om arternas uppkomst att ”Ljus kommer att kastas över människans ursprung 
och hennes historia.”31 Det var först senare som teorin om människan lades fram i en egen 
bok, Människans härstamning. 
 

3:3 Darwins människa 
 
På sätt och vis kan man även inom darwinismen se på människan med en upphöjd roll. 
Däremot går det inte att använda samma argument som inom kristendomen. För en darwinist 
har människan utvecklats genom naturligt urval och är av den anledningen den främsta i sitt 
slag just nu. Om förhållandena ändras, så ändras också de kvaliteter som är viktiga för 
överlevnad. Människan är ett led i den utveckling som även djuren har genomgått och till viss 
del ännu gör. Däremot har människan bättre förutsättningar i de förhållanden som råder för 
tillfället, vilket ger henne en upphöjd plats i samhället. Det är inte några skillnader i 
grundmaterian i djuren och människan, utan det är sättet som de är hopsatta på som gör 
människan till en upphöjd varelse. Om människan har tillkommit genom det naturliga urvalet 
så är hon trots sin nuvarande upphöjdhet en del av den styrande slumpen. Det finns alltså inte 
någon garanti för att människan skulle ha tillkommit över huvud taget. Det finns inte heller 
någon garanti för att hon kommer att fortsätta vara den främsta. 
 

3:4 Darwins bevis 
 
Då Darwin sökte bevis för sin teori om arternas utveckling från lägre till högre varelser, vände 
han sig även till andra vetenskaper. Bland annat såg han till paleontologin där tidiga fossila 
fynd av utdöda djur (organismer) visade klara likheter med de idag levande. Inom 
biogeografin fann han skillnader mellan djur som kunde verifiera hans teori. Han tog då som 
exempel de finkar och sköldpaddor som han sett på Galapagosöarna och drog därifrån 
slutsatsen att en gemensam stamfader kommit till de olika öarna och där utvecklats på olika 
sätt beroende på omgivningen.32 Även djurens anatomi låg till grund för Darwins bevis. Som 
exempel tar han själv upp de likheter som finns i skelettet i människans hand, fladdermusens 
vinge, tumlarens fena och hästens ben. Ett annat exempel är giraffen och elefanten; de har lika 
mång halskotor trots att de ser så olika ut. Enligt Darwin kan det ”… förklaras utan vidare av 
teorin om utveckling med långsamma och obetydliga, successiva förändringar. ---[den] blir 
också begriplig när vi antar att de uppstått genom gradvis modifiering av delar eller organ 
som hos en tidig föregångare till var och en av dessa klasser ursprungligen var lika.”33 

                                                 
30 Ajanki (2000) s.17f. 
31 Darwin enligt Ajanki (2000) s. 38. 
32 Ruse (2001) s. 13f. 
33 Darwin (1959) s. 128. 
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Ytterligare ett jämförande bevis såg Darwin i med embryologin. Om vi tittar på embryon hos 
olika djur, inklusive människan, så går det inte att med blotta ögat se någon skillnad.34 
 
Det finns många argument som Darwin tar upp för att bevisa sin teori. För att här bara nämna 
ett slutligen som är tagen från sammanfattningen av Människans härstamning, så talar Darwin 
om de sociala instinkterna som han anser även de styrs av det naturliga urvalet. Som exempel 
ger Darwin bina som utvecklat ett hat och en önskan at förgöra de fruktsamma arbetsbina. Det 
har uppstått genom det naturliga urvalet. Den aggressiva sidan har varit till nytta för deras 
samhälles överlevnad.35 
 
En annan faktor som övertygade Darwin var de olika fynd som gjordes under mitten av 1800-
talet. Fossila fynd av många olika utdöda däggdjur kunde då spåras tillbaka. Bland annat fann 
man fjädrar som tillhört ett fågelliknande djur som fyllde ut mellanrummet mellan reptiler och 
fåglar.36 
 

4 Konflikter och kompromisser 
 
Redan från första stund då Darwins teori blev känd väcktes också motståndet mot den. Det 
var inte alla som höll med honom, och det var främst från kristna håll man hörde höjda röster 
i protest. Att människan enligt Darwin skulle vara en del i ledet av det naturliga urvalet gjorde 
det troligt att hennes existens skulle bero på en slump. Darwin talade också om det känsliga 
att människan skulle härstamma från aporna. Inte nog med det, hans teori lämnade ingen plats 
åt en skapare. Detta strider mot de kristnas grunder att människan skulle vara en skapad 
varelse och dessutom skapelsens krona. Gud avslutade sin skapelse med människan och satte 
henne att ”… råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över 
boskapsdjuren och över hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade 
människan till sin avbild …”37 Hur kan det då vara möjligt att hon själv skulle vara ett djur? 
 
De människor som accepterade det naturliga urvalet och Darwins lära kunde lätt ställa sig 
frågan om det verkligen behövdes en Gud. Naturen kunde tydligen klara av skapelsen själv. 
Får den bara tillräckligt med tid på sig och olika försök genom mutationer som uppstår av 
slumpen, så behövs inte den transcendenta kraften. Det är genom att konkurrera ut de svagare 
som de bäst anpassade överlever. Det kan tyckas vara en grym värld, något som vissa 
neodarwinister också ger som ett argument till varför det inte kan finnas en gud. Problemet är 
att det inom kristendomen anses att allt finns till av en anledning och att allt har en mening. 
Tanken om att livet på jorden har utvecklats genom mutationer i det naturliga urvalet och en 
hel massa tid, lämnar inte plats åt en intelligent övervakande skapare och inte heller åt något 
ändamål. Det beror helt enkelt på slumpen. 
 
Litteratur som vill försvara den kristna skapelsen smutskastar ofta Darwin. Han påstås vara en 
hädare som dessutom är okunnig och anledningen till att hans skrifter lästs och anammats av 
så många beror på att de kan användas som antikristen propaganda. För att försvara detta 
används ofta ett bibelcitat: ”Käre Timotheos, ta väl vara på det som anförtrotts dig. Undvik 
det gudlösa pratet och invändningarna från en kunskap som bara är kunskap till namnet.” ur 1 

                                                 
34 Ruse (2001) s. 18. 
35 Darwin (1959) s. 152. 
36 Ruse (2001) s. 19ff. 
37 Bibeln, 1 Mos 1:26-27. 
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Tim 6:20.38 Det finns också förespråkare för kristendomen som hävdar att Gud måste finnas 
likt den urmakare han är. Så komplicerad som naturen är så måste det finnas en skapare, på 
samma sätt som en komplicerad klocka med alla dess detaljer måste ha en upphovsman; en 
urmakare. 
 
Än idag skriver många teologer sina arbeten nästan som om Darwin inte funnits. Deras tankar 
har inte påverkats av Darwins teori. (Å andra sida har många darwinister uteslutit ett 
universum med plats för en gud). Däremot finns det forskare (inom båda lägren) som 
diskutrerar förhållandena och kommer fram till sina lösningar. Ett exempel på en kristen 
sådan är Michael Behe. Han påstår att världen inte skulle vara möjlig utan en skapare. I sin 
bok Darwins Black Box talar han om cellernas komplicerade samarbete. För att fungera vid 
till exempel vid blodkoagulering, behövs de alla. Skulle en försvinna skulle de inte fungera på 
samma sätt. För att förenkla jämför han med en musfälla; om man tar bort en del skulle den 
inte tjäna sitt syfte, nämligen att fånga möss. Eftersom de alla behövs på en och samma gång 
menar Behe att cellerna inte kan ha utvecklats från lägre fungerande till högre. Det enda 
alternativet blir en allsmäktig skapare.39 
 
Bland darwinisterna låter det självklart annorlunda. En stark förespråkare för den modernare 
formen av darwinismen är Richard Dawkins. Han hävdar att den ovan nämnda urmakaren inte 
alls behöver finnas. Naturen sköter sig bra själv och kan utvecklas, om den bara får tillräckligt 
med tid på sig. Den enda urmakare som finns i naturen är en blind urmakare i form av den 
fysiska kraften; naturligt urval. Dawkins hävdar att evolutionen handlar främst om de 
själviska generna som gör allt för att överleva. De kan till och med sätta samman varelser av 
högre intelligens för att kunna leva vidare.40 Dawkins anser att det inte går att acceptera båda 
synsätten. Ett universum med en övernaturlig närvaro är på flera sätt annorlunda mot ett 
universum utan, säger han enligt Ruse.41 Dawkins är långt ifrån ensam om tanken att de två 
inte går att kombinera, men han är en av de starkaste rösterna inom neodarwinismen. Många 
moderna evolutionister förundrar sig, likt Dawkins, över hur religionen överhuvudtaget har 
kunnat överleva efter Darwins självklara förklaring.42 Michael Ruse håller med Dawkins i 
resonemanget om det naturliga urvalet och att det inte ger något utrymme för en närvarande 
Gud som direkt skapar, men det förhindrar inte en indirekt skapare.43 
 
Vetenskapsmännen medger att de inte kan förklara hur livet började, däremot säger de sig ha 
en aning. En liknelse som tas upp i Ruses bok är att de är som detektiver. De har några 
misstänkta för ”brottet” och några tänkbara teorier om hur det har gått till, men de vet inte 
med säkerhet.44 
 
De strider som orsakades av Darwins teori gällde främst om bibeln skulle tolkas bokstavligt 
eller inte. Många teologer ansåg bibeln vara ett alternativ till Darwins lära. Många 
darwinister, såg Darwins lära som ett alternativ till kristendomen, antingen - eller. Däremot 
finns det också många hängivna Darwinentusiaster som samtidigt är hängivna kristna. En av 
de första anhängarna av Darwins teori som talade för honom var till och med en anglikansk 
präst.45 Så självklart finns det både kristna och darwinisterna som kan acceptera varandra. Det 
                                                 
38 Nordström (1990) s. 13. 
39 Haught (2000) s. 3f. 
40 Haught (2000) s. 13f. 
41 Ruse (2001) s. 10. 
42 Haught (2000) s. 2. 
43 Ruse (2001) s. 113. 
44 Ibid., s. 64f. 
45 Ibid., s. 7f. 
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är inte bara osämja. De neodarwinister som givits exempel på ovan är av den extrema sorten 
och får placeras längst ut på en skala. Tittar vi i andra änden av samma skala finner vi där de 
fundamentalistiskt kristna. Däremellan finns sedan alla möjliga former av troende och 
darwinister. Många av dem kan alltså komma överens och kombinera de båda. 
 

5 Diskussion 
 
Till en början kan de båda sidorna tyckas vara helt oense. De har två olika lösningar på en 
fråga som tycks viktig för alla människor; hur jorden och vi själva har kommit till. Åsikterna 
går helt klart isär, men kan det inte finnas en möjlighet till samexistens? Många har försökt 
förklara händelserna genom att kombinera båda synsätten, mer eller mindre seriöst. Tittar vi 
däremot i historien så fanns det förklaringar långt före Darwins dagar som fann en 
tillfredställande kombination. 
 
René Descartes var en av de som genom sina filosofiska resonemang gav kristendomen en 
självklar plats hos människan redan under 1600-talet. Eftersom människan fick all sin 
kunskap genom förnuftet istället för genom erfarenheten så fanns det gott om plats för en Gud 
(skapare) hos henne. Deismen utvecklade detta ytterligare till att det fanns en skapare, men att 
denne efter sitt arbete lutade sig tillbaka och blandade sig sedan inte i sitt eget verk. Var det så 
det gick till så är det fullt möjligt att kombinera de båda. Däremot finns det fortfarande olösta 
problem. 
 
Vetenskapen har inte lyckats förklara livets uppkomst, även om de anser sig veta utan att ha 
empiriska bevis. Det naturliga urvalet däremot har de lyckats förklara och det är dessutom en 
väl trovärdig förklaring. Men vad är det som säger att det naturliga urvalet skall helt bero på 
slumpen? Kan det inte vara en bakomliggande kraft. Ruse diskuterar i sin bok Can a 
Darwinian be a Christian om just det som titeln säger. Är det möjligt att vara kristen om man 
är darwinist? Han tar då upp Dawkins argument om den blinde urmakaren och kommer fram 
till att Dawkins inte kan påvisa att det är omöjligt för en darwinist att vara kristen. Som 
främsta argument använder han sig av det faktum att det naturliga urvalet kanske utesluter en 
direkt handlande gud, men det finns fortfarande en möjlighet att gud finns som en kraft som 
verkar på distans. En gud som till viss del passar inom deismens ramar – en gud som var 
verksam vid skapelsens ögonblick, men har sedan inte beblandat sig i sitt eget verk. 
 
Ser vi istället till kristendomen anser de sig ha en tillfredställande teori om hur allt skapades. 
Gud, som är förutsättningen för kristendomens existens, har skapat allt levande och det går 
inte att ifrågasätta. Däremot krockar detta med vetenskapens tanke om att allt skall kunna 
bevisas genom empirin. Om vetenskapen kräver att allt skall bevisas genom erfarenheten, 
även det som berör det själsliga, så finns det ingen möjlighet för samexistens. Om Gud finns 
och skapade jorden och allt levande, så går det definitivt inte att förklara med hjälp av 
empirin. För den rättrogne naturvetaren som förklarar livet med hjälp av naturligt urval finns 
ingen plats för en skapande gud. Finns en lösning måste den finnas på ett annat plan. 
 
Både kristendomen och darwinismen har på olika sätt placerat människan som det yttersta i 
något. Människan framstår som en unik varelse för båda. Även om det för de kristna handlar 
om en skapelse och för darwinisterna om ett led i en utveckling, så är människan något unikt 
och hon är den främsta i sitt slag. Vad det gäller livets uppkomst så går det inte att bevisa hur 
det skedde. Det enklaste är nog att då förklara sig agnostiker i ämnet, istället för att avfärda 
andra teorier som felaktiga. 
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5:1 Möjlig samexistens eller evig konflikt? 
 
Visst kan de båda samexistera. Det är det resultat som jag kommit fram till av ovanstående 
undersökning. Det är inte något självklart resultat, som jag kanske hade hoppats på. Under 
arbetets gång blev frågan svårare och svårare att reda ut. Ju mer information som samlades in, 
desto större blev frågetecknen. 
 
Trots att de till enbörjan verkar tro på två helt skilda förklaringar till livets uppkomst, så finns 
det en möjlighet. Inte ett svar som plockats fram för att det skall verifiera min hypotes att det 
är möjligt, utan ett svar som visat sig vara det enda möjliga. Detta med tanke på att så många 
människor fortfarande håller fast vid sin kristna tro, liksom det naturliga urvalet visar en 
trovärdighet. Kristendomen har levt kvar trots hårda motgångar, vilket borde betyda att den 
svarar på många av människans frågor. Den fyller ett tomrum som vetenskapen inte kan fylla. 
Vetenskapen däremot svarar på frågor inom vår materiella värld som går att bevisa genom 
empirin. 
 
Resultatet har jag kommit fram till då de båda teorierna och uppfattningarna svarar för två 
olika delar av vårt liv. De vetenskapliga förklaringarna ger svar på frågorna om vår empiriska 
upplevelsevärld och de religiösa förklaringarna ger svar på frågorna som ligger på ett annat 
plan. Även om denna förklaring inte skulle godtas av några av de forskare som jag använt mig 
av i detta arbete, så finner jag den mest trovärdig efter min undersökning. Det som inte kan 
förklaras med vetenskapen kan mycket väl ha en annan förklaring. Vetenskapen behöver inte 
vara den enda nödvändiga förklaringen till vår existens. 
 
Självklart finns det, och kommer alltid att finnas, motsättningar mellan de två. Så länge det 
finns fundamentalistiskt troende kristna kommer de inte att kunna acceptera Darwins lära. De 
darwinister som inte kan tro på något annat än vad som empiriskt kan bevisas, kan inte 
acceptera en möjlig gudsexistens. 
 
För att återgå till min gamla religionslärare från inledningen, så gjorde hon med andra ord inte 
så tokigt då hon kombinerade de båda synsätten. Med detta är det inte sagt att det inte 
kommer flera undersökningar i ämnet i framtiden. Tvärtom, tills den dag vi vet med säkerhet 
(om den nu kommer), lär vi få se en hel del nya och nygamla forskningar. 
 
Vidare forskning 
Ämnet är långt ifrån uttömt och sista ordet har inte blivit sagt. Vidare forskning kan finnas 
inom de flesta områden inom detta ämne. Det stora problemet är att kunna begränsa. Många 
mindre frågor dyker upp då man läser om Darwin. En av dessa är om han påstod att det 
naturliga urvalet helt styrs av slumpen. I arbetet ovan har ingen tid ägnats åt detta, eftersom 
det inte är relevant för ämnet. Det är däremot något som jag tycker är intressant att få reda på. 
Det finns förmodligen en hel del forskat inom detta, men det är något som kan ge en annan 
bild av darwinismen. Om Darwin lämnade plats åt en skapare, eller om han förkastade tanken 
helt. Ett annat intressant forskningsämne är hur stor roll reformationen spelade för 
darwinismens framgång. Det finns troligen en hel del forskat även inom detta ämne, men det 
är en fråga som ständigt återkom vid arbetet med detta arbetets frågeställning. 
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Abstract


När Darwin lade fram sin teori 1859 mötte den mycket motstånd. Han hade vänt upp och ned på den tidigare uppfattningen om att människan hade skapats, liksom hela universum. Det naturliga urvalet, som var den främsta förklaringen till människans och djurens ursprung, försökte bortförklaras. På samma sätt har Darwinanhängare förkastat tanken om att Gud skulle ha skapat allt. Det naturliga urvalet lämnar helt enkelt ingen plats åt en skapande kraft – den behövs inte eftersom naturen klarar det själv om den bara får några försök på sig och tillräckligt lång tid.


Finns det då någon möjlighet för dessa två att samexistera? I detta arbete har de båda jämförts och olika forskares resultat har tagits i beaktande för att slutligen komma fram till ett svar. Eftersom det finns en viss förkunskap hos oss alla har den hermeneutiska metoden använts. Genom att läsa annan litteratur har stegvis ny kunskap kommit fram och byggts på, för att slutligen få en insikt i ämnet och därifrån kunna dra slutsatsen.


De bådas samexistens är fullt möjlig. Vetenskapen kan inte förklara allt och fram till den dag då de kan bevisa att Gud, eller den skapande kraften inte finns så finns det plats för båda. Det ena behöver inte utesluta det andra. Vill en darwinist tro på Gud så är det fullt möjligt. Likaså gäller om en kristen vill acceptera de naturvetenskapliga förklaringarna till människans härstamning. Vetenskapen förklarar det vi har i vår empiriska upplevelsevärld och kristendomen förklarar det bortom - det transcendenta.
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1 Inledning


I skolan får vi lära oss att människan, enligt Darwin, härstammar från aporna. Vi lär oss om jordens tillkomst, ålder och hur liv uppstått på denna; att möjligheten till allts utveckling kommer genom det naturliga urvalet. Detta får vi lära oss genom ett darwinistiskt, naturvetenskapligt perspektiv. Det hela är en process som pågått under lång tid med början för några miljarder år sedan. En annan teori som många av oss också fått lära är att Gud skapade jorden och allt liv därpå. Som avslutning skapade han människan som det fullkomliga för att råda över jorden och allt liv. Allt detta under mindre än en vecka. Dessa båda förklaringar skiljer sig mycket från varandra. Den ena säger att människan har uppstått genom slumpen i det naturliga urvalet och den andra att hon skapats som det slutliga i skapelsen – kronan på verket.


När Darwin lade fram sin teori om arternas uppkomst 1859, var det i en tid då den bibliska förklaringen länge hade varit den enda och sanna. Det var inte så konstigt att den förkastades av många – de ansåg att den ifrågasatte Guds roll som allsmäktig skapare och människan som hans avbild och slutliga mästerverk. Det var dock inte alla som var oense med Darwin, han fick mycket medhåll också. Ett annat alternativ är att inte välja sida, det finns många möjligheter att kombinera de två.


Min religionslärare på gymnasiet var, som många andra religionslärare av den äldre generationen, troende. Jag kommer ännu ihåg hur hon vid ett tillfälle berättade hur hon reagerat sedan hon fick lära sig om Darwins utvecklingslära i skolan. Hon hade ändrat sin syn på hur Adam och Eva såg ut i Paradiset. Tidigare hade hon sett dem som människor som vi idag, men efteråt tänkte hon på dem som håriga apliknande människor och det var inte mer med det. Hon kombinerade helt enkelt de båda teorierna.

1:1 Frågeställning och syfte


Vi lever i ett samhälle uppbyggt runt vetenskapen, där allt skall kunna förklaras empiriskt. Samtidigt lever den kristna tron kvar, mer hos vissa och mindre hos andra. Tanken med detta arbete är att försöka få fram och det är möjligt att tro på båda eller om den ena omedelbart förkastar den andra förklaringen.


De båda sidorna från vilka den här diskussionen kommer att utgå, är utvecklingsläran mot den religiösa tron; två läger som ofta hamnar i konflikt med varandra. Darwins teori verkar motstridig mot de flesta religioner. Religionerna har en tanke om en skapare och en upprätthållande kraft, vilket inte stämmer med den darwinistiska naturvetenskapliga tanken om en utveckling av allt levande från lägre stående varelser till högre och människan är bara en del i denna process. I detta arbete kommer däremot endast darwinismen att prövas mot kristendomen. Det är också stor skillnad mellan den kristna kyrkan i väst och dess motsvarighet i öst, men i detta arbete menas den västliga varianten. Att klargöra vad som menas med kristendom är något som tas upp i ett eget kapitel i undersökningen. Av tidsskäl har jag där använt mig av andra forskares resultat. Likaså när det gäller vad som kännetecknar en darwinist idag. Den slutliga förklaring som jag använder mig av kanske inte stämmer med allas syn på människan och skapelsen. Jag hoppas att detta inte väcker anstöt hos läsarna, utan att det ses som en del i undersökningen.


Darwins två största hot mot kristendomen är: 1. Alla levande varelser härstammar från några få, kanske till och med en och samma, föregångare. 2. Det naturliga urvalet som säger att människan är en del i den naturliga process där slumpen avgör och inte en skapare. Om vi bortser från min ovan nämnda religionslärare, som förmodligen bara kombinerade som många andra, så är frågan om de båda sidorna kan acceptera varandra och samexistera? Är det möjligt för en darwinist att samtidigt vara kristen eller strider de båda teorierna för hårt mot varandra? Kan människan både ha ett syfte på jorden och ändå vara ett led i en utveckling som pågått under lång tid? Att vi i praktiken kombinerar de båda är inte så ovanligt, men går det om vi följer de båda sidornas teorier? Kort och gott, kan de båda sidorna samexistera eller är det ett hett ämne som för alltid kommer att debatteras?


Det är främst utifrån dagens debatt som arbetet kommer att utföras, även om en hel del av den har sina grunder i historien. Darwin lade fram teorin 1859 och sedan dess har debatten pågått. Det är inte mycket som har förändrats, men i dagens samhälle är det många nya upptäckter som förändrar synen på Darwin. Så, som sagt kommer arbetet att göras utifrån dagens debatt, men det går inte att undvika ett historiskt perspektiv.


1:2 Tidigare forskning


Det finns en uppsjö av arbeten inom detta ämne. Det stora problemet inför undersökningen har varit att välja. En forskare som tagit upp förhållandet mellan vetenskap och religion är Michael Ruse i boken Can a Darwinian be a Christian? Det är ett välarbetat verk som tar upp aspekter från båda sidor på ett grundligt sätt. Frågeställningen i bokens titel talar om att det finns forskning inom området tidigare. Andra forskare har också arbetat med förhållandet mellan vetenskap och religion. Det är en ständigt pågående konflikt och den senaste undersökningen som använts som referens i detta arbete är från 2001. Det är förmodligen inte den sista, vi kan få se många liknande i framtiden där nytt ljus försöker kastas över denna fråga som ligger de flesta varmt om hjärtat.


Något som var intressant var alla dessa arbeten som gjorts med försöket att få de båda att kunna samexistera. Min tanke har inte varit att producera ytterligare ett, utan jag har velat påvisa de fakta som finns och därifrån dra en slutsats.


1:3 Metod


För att kunna besvara ovan ställda frågor kommer jag att utgå från ett hermeneutiskt perspektiv. Detta med tanke på den ryggsäck av värderingar som jag bär med mig och det sätt jag valt att arbeta mig fram till en slutsats. Till att börja med har jag läst Darwins egna ord genom hans Självbiografi. I samma bok finns även en sammanfattning av Om arternas uppkomst och Människans härstamning. Utifrån dessa har jag hämtat information om Darwins teori, men de har inte utgjort någon viktigare del i undersökningen utan fått fungera som ett stöd. Varför de förkortade versionerna valts beror på den omfattning originalen har. Då främst Om arternas uppkomst. Den är ett stort verk skriven efter grundlig forskning inom biologin. Detta kan vara en mödosam uppgift för en humanist. Utöver Darwins egna böcker har olika verk av andra författare lästs för att bygga på kunskapen och för att få nya perspektiv.


Andra källor som har använts är bland annat Människan och Gud av Hemberg, Holte och Jeffner. Boken har främst använts för att få en förklaring till hur kristendomen ser på frågan om människans och jordens utveckling. Annan litteratur som använts är skriven av olika författare som har sakkunskap i ämnet. Då bibelcitat finns med är det från den äldre översättningen av GT som utkom 1917. I de fall det hänvisas till NT är det utgåvan från 1981 som använts.


Min tanke är inte att falsifiera eller verifiera Darwins teorier. Av den anledningen har inte någon större vikt lagts vid Darwins egna verk, utan de får istället komma fram genom andra forskares hänvisningar. De källor som då använts är andrahandskällor och det finns alltid en viss risk för tolkning och vinkling som ger den forskarens syn på Darwin. Vid vissa tillfällen har detta också tydligt märkts, men då olika verk lästs har en bild ändå kommit fram av det som förmodas vara riktigt. Vid tveksamma fall har texten helt enkelt utelämnats. Den kunskap som behövdes om Darwins teori för detta arbete har alltså införskaffats genom enklare sammanfattningar och, vad jag anser vara, tillförlitliga andrahandskällor.


1:4 Objektivitetsproblemet


Ett problem med att skriva föreliggande arbete är den kunskap och förförståelse som följer med en människa genom livet. I detta fall är det främst de värderingar som jag fått med sedan barnsben. Någon större biblisk undervisning har jag inte fått, men eftersom jag alltid tyckt om att läsa och tillbringade varje ledig stund med det, så läste jag också en utgåva av Barnens Bibel som väldigt ung. Den satte sina spår eftersom den var skriven för barn och de underbara berättelserna fastnade. Till detta hör att jag var i lagom påverkbar ålder när Carola slog igenom med sin Främling i melodifestivalen och tackade Gud för det. Självklart började jag, liksom många unga flickor med mig att då intressera sig för den kristna tron.


I perioder och främst under de senaste åren har jag däremot hamnat i ett ständigt tvivel och får nog erkänna att jag inte finner mycket tröst i denna tro. Som förklaring till det mesta använder jag mig av vetenskapen och anser det inte vara någon tvekan att Darwins teori är sann (med vissa undantag som kommit fram genom nya framsteg inom forskningen). Däremot vill jag, liksom många andra, tro att det finns något mer - en mening med livet. Detta är något som självklart finns med i arbetet, men om möjligt kommer en objektiv syn på undersökningen att ges.


2. Vad är kristendom?


En fråga som måste redas ut är vad som i detta arbete egentligen menas med att vara kristen och kristendomen. Det finns inte bara en tolkning, utan många. Därför behövs det ägnas lite tid åt detta. Ställer man frågan om de tror på Gud till människor i dagens svenska samhälle så blir svaret ofta att de tror på sitt sätt. På sitt sätt ger en vid tolkning och en väldigt modern sådan. Jag tror inte heller att kyrkans män av dags dato skulle acceptera denna. I stället får vi i detta sökande finna en annan väg.


Den kunskap som förmedlades till människorna före Darwins tid, det vill säga 1800-talet, kom från kyrkan. Det var kyrkans män som kunde läsa och det var också de som stod för förmedlandet av Bibelns ord till församlingarna. Det som blev känt för de människor som hade det sämre ställt var helt enkelt vad kyrkan talade om.


Bibeln är av stor betydelse inom kristendomen. Den består av berättelser, där det äldsta delarna är Guds egna ord nedtecknade av människan. Det är ögonvittnesskildringar (främst NT, men även GT, trots att berättelserna inte alltid är samtida nedteckningar). För en icke-kristen kan de mystika delarna framstå som påhittat och mindre trovärdigt, men vi måste också förstå att det för den kristne inte ses så. Gud är den allsmäktige och hans verk sker bortom vårt förstånd. Det är inte meningen att vi skall förstå allt, det är just det som gör Gud så mäktig. Problemet kan vara att beskriva Gud. För de trogna anhängarna till vetenskapen krävs en empirisk förklaring som inte finns.


Gud är något högre och bortom det vi kan förstå. Hemberg (och övriga författare till Människan och Gud) förklarar detta genom att Gud inte går att placeras in i det fyrdimensionella vetenskapliga system som vi känner till, utan vi måste tänka bortom detta. Lägger vi till fler dimensioner i vår värld så skulle det kunna finnas plats för en Gud. Detta är svårt att föreställa sig eftersom vi inte kan förklara dessa eventuella dimensioner. För att ytterligare förklara så jämför författarna med ett hus. Att försöka förklara Gud med den fyrdimensionella vetenskapliga systemet, skulle vara detsamma som att försöka beskriva ett hus med det tvådimensionella systemet.
Hur man än väljer att förklara Gud så är det något bortom, något ofattbart för oss människor.


För att förstå vad som menas med kristendom kommer två, för det här arbetet, viktiga aspekter att tas upp. Nämligen den syn som finns på skapelsen och på människan. Det finns många förklaringar och tolkningar och nedan följer en förklaring, vilken kommer att användas i denna undersökning.


2:1 Synen på skapelsen


Bibeln, som är kristendomens främst källa, innehåller en skapelseberättelse som före Darwins dagar ansågs som en absolut sanning för de flesta människor. I Bibeln står om skapelsen och om Gud som bakomliggande kraft. För den kristne finns därför Gud i allt genom skapelsen. Det förklaras bäst genom ett citat ur Människan och Gud: ”En kristen människa har Gud och Guds ord som en realitet i sin upplevelsevärld.”


Kyrkan hade också före Darwin haft mer eller mindre ensamrätt på förklaringen om världens tillkomst och människans härkomst. Att det var en skapelse var det inte någon tvekan om, inte heller att jorden och allt liv var fullt färdigt på sex dagar. Allt liv - djur och människor - har alltså inte genomgått några förändringar genom tiderna, utan har alltid sett ut och fungerat som idag. Vissa tidiga forskare ansåg sig kunna datera skapelsen till för ungefär 6000 år sedan. En irländsk biskop hade till och med räknat ut ett datum; den 23 oktober, 4004 f. Kr.
 De använde sig då av Bibeln och utgick från tiden för Kristi födelse. Därefter räknade de tillbaka genom de släkter som finns uppräknade i GT och kom fram till den dateringen. När det än skedde så hade Gud en plan med skapelsen. Det var inte bara något av en tillfällighet.


Hemberg och de andra författarna till Människan och Gud menar att det i Bibeln går att se att Gud hade en plan med sin skapelse. I Johannesevangeliet, 1:1 – 18, går att läsa: ”I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet var hos Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det …”
 Senare i Johannesevangeliet står också att Ordet är det samma som Jesus: ”Och Ordet blev människa och bodde bland oss …”
 Författarna menar då att skapelsen var ett verk av Gud och Jesus, som en del av treenigheten. Skapelsen var något gott och frälsningen var ett återställande av den godheten och ordningen. Med andra ord hade Gud en plan och det glöms ofta bort i den debatt som ständigt pågår mellan vetenskap och kristendom.
 Skapelsen är, som sagt en plan och en del av treenighetsläran.

Det är inte av en slump som vi eller hela universum existerar, utan vi är meningen och målet med skapelsen. Skulle inte människan ha blivit en intelligent varelse skulle inte Guds skapelse ha varit tillfredsställd.


2:1:1 Myter inom religioner


De flesta religioner har myter för att förklara delar av sin värld. Myterna är ofta ett slags uttrycksmedel och behöver för den skull inte vara osanna. De fungerar som ett medel för att kunna förstå det transcendenta där språket inte räcker till för att förklara det egentliga. Genom berättelsen förs det transcendenta över till en värld som kan förstås av alla.
 Skapelseberättelsen i Bibeln bör ses som en sådan myt. Den har ett syfte, men är inte bokstavligt sann. Författarna till Människan och Gud menar att vi, genom detta, kan ha en religiös tolkning av människan utan att behöva komma i konflikt med vetenskapen. Skapelseberättelsens syfte är att berätta om något som berör människans särställning, något som är för svårformulerbart för att skriva ut det på annat sätt än som en myt.
 Till och med Augustinus, som ofta nämns som en av de större tidiga kristna, hade svårt att förlika sig med den skapelseberättelse som finns i Bibeln. Där tycks Gud framstå i kroppslig gestalt, men Augustinus kom fram till att Moses (som är den förmodade författaren till skapelseberättelsen) var tvungen att skriva metaforiskt för att folket skulle förstå. De hade ingen vetenskaplig utbildning.


2:2 Synen på människan


I den kristna tron och traditionen har människan en upphöjd plats i universum. Hon är skapad av Gud och satt på jorden för att råda över den och allt levande på den. Det står skrivet i den första av Bibelns alla böcker att ”Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.”
 Människan är alltså skapad och det av Gud, ”till att vara oss [Gud] lika”
. Vidare står att läsa: ”Och Herren Gud danade människan av stoft från jorden och inblåste livsande i hennes näsa, och så blev människan en levande varelse.”
 Människan är den sista delen i en rad skapelser. Hon är satt som kronan på verket, hon har en gemenskap med Gud och har en kontakt med denne, något som ger henne en särställning gentemot djuren.


Människan är, som det framgår av skapelseberättelsen, gjord av materia, men hon är också en del av djurriket. Trots det är hon något mer än ett djur, inte bara en utvecklad fortsättning på djurens sätt att kommunicera och samarbeta. Bland annat har människan en unik förmåga att möta andra människor och en öppenhet mot dessa. På samma sätt kan hon också hålla en öppenhet mot en transcendent verklighet, vilken är en öppenhet mot Gud.


Vad som menas med ”Guds avbild” finns olika förklaring på. Enligt Ruse, och många med honom, är det inte nödvändigt att det behöver vara en fysisk avbild. De menar att det är främst i form av en mental intellektuell avbild. Vi har fått en förnuftig själ som också ger oss den fria viljan, det är vad som gör oss till Guds avbild. Det är också den förnuftiga själen som lever vidare i livet efter detta.
 Genom att Gud blåste in livsande i människan är det den delen som är en del av Gud.


I boken Människan och Gud finns även förklaringen om att det är den förnuftiga själen som lever vidare efter döden, men där förklaras också att det är en platonsk syn på det. Inom den läran består människan av kropp och själ, där själen har en egen existens. Det är också själen som kan få kunskap om den transcendenta verklighet som människan upplever. Enligt författarna till ovan nämnda bok är det med denna tolkning som tanken om människans särställning på grund av en förnuftig själ kommer.
 Författarna menar också att den platonska bilden kan få kroppen att framstå som mindre viktig eftersom det är själen som lever vidare. I många trosuppfattningar ses också kroppen som ett hinder för själen och det är från de tankegångarna som den negativa synen på sexualiteten har vuxit fram.
 Ser vi istället på det med den hebreiska betydelsen så är kropp och själ olika aspekter på människans liv.
 Trots att NT från början är skrivet på hebreiska och det var i den delen av världen som det utspelade sig, har den platonska förklaringen valts som utgångspunkt i detta arbete. Detta för att det är den tolkning som jag anser har levt kvar och används mest i dagens förklaringar. I dagens kristna del av samhället ser vi ofta på kropp och själ som två skilda delar av människan och att det är själen som lever vidare.


Även i Ruses bok går att läsa om synen på själen inom kristendomen. Själen är en viktig del av människan, främst inom den kristna tron. Vid en diskussion om människan är själen ett oundvikligt ämne. Det kanske är så att själen inte skapas på nytt hela tiden av Gud, utan i stället förs över som ett arv från föräldrarna likt längd och andra egenskaper. Detta skulle då ge en förklaring till arvssynden som det står om i Bibeln. Den gudalika själen finns endast hos människorna, så även om den genom arv överförs till barnen av föräldrarna, så är det inget som har kommit från djuren. Människan kan alltså inte vara något som följt med i en utveckling från djuren.
 Tomas av Aquino skiljer mellan en själ och en intelligent själ. Själen gör kroppen möjlig och är den främsta förutsättningen för liv. Alla har en själ, men det är bara människan som har en intelligent själ och det är den som gör henne till Guds avbild.


Inom kristendomen finns alltid Gud som en självklarhet. Han (eller hon) har skapat allt levande inklusive oss människor. Människan är dessutom, enligt Bibeln, gjord som dennes avbild och satt att råda över djuren och allt levande. Hon har fått en utmärkande position. Själen är en viktig del hos människan, något som många gånger ses som det som skiljer människan från djuren. Själva skapelseberättelsen är ständigt en fråga hur bokstavligt den skall läsas. Ovan har nämnts att myter ofta står för något som är svårt att fröklara. Förmodligen är det också det som den kristna skapelseberättelsen inom kristendomen vill göra. En bokstavlig tolkning ger genast komplikationer.


2:3 Kristendomen som vetenskap


För att förstå de förändringar som redan hade skett inom religionen före Darwins tid, behövs en tillbakablick i historien. Den man som ofta kommit att kallats den moderna vetenskapens grundare är René Descartes. Han levde under den första delen av 1600-talet och lade fram nya tankar runt naturvetenskapen. Till att börja med så ansåg han att vi endast kunde få kunskap genom förnuftet. Det finns en medfödd kunskap som vi har oberoende av vår erfarenhet. Dessa medfödda kunskaper ger medvetandet en idé om något fullkomligt; ett fullkomligt väsen som är orsaken till universum. Det räcker med själva idén som bevis eftersom idén i sig har skapats av förnuftet och är därför också sant.


Det fanns och finns en form av kristendomstro som stämmer väl överens med naturvetenskapen; deismen. Enligt denna skapade Gud världen och därefter lutade han sig tillbaka och har inte ingripit i sitt verk sedan dess. Gud stod i ett förhållande till sin skapelse likt en urmakare står till sin klocka – han behöver inte bekymra sig om verket efter skapelsen. Detta passade som sagt väl in i den mekaniska naturuppfattning som var väl förtrolig med de flesta under Darwins dagar.


3 Darwinismen


Vad bör en darwinist tänka och anse om vår värld och dess tillkomst? Först och främst bör en darwinist ta Darwins teori om det naturliga urvalet på allvar. Det kan alltid diskuteras om det är den främsta orsaken till evolutionen, men darwinister bör hålla med om att de spelar en stor roll för arternas utveckling. Utvecklingen har sedan skett i trädliknade form. Då kan medhåll fås att ett träd ibland har böjda grenar utan att de för den skull behöver förgrenas.
 Det stora problemet är, liksom i religionen, att det finns olika former av darwinism och några tar till sig vissa delar och förkastar andra delar. Det som jag dock ser som en gemensam nämnare är att de tycker sig veta att allt liv tillkommit genom slumpmässiga förändringar, mutationer, med det påföljande naturliga urvalet. De som håller strikt på tron att detta skett och som inte kan se något samband med en skapare är de starkaste rösterna inom den moderna formen av darwinism; neodarwinismen.


Neodarwinismen är en fortsättning på Darwins tankar där de har anpassats efter dagens kunskaper om gener och molekylernas beståndsdelar. Sådant som var helt okänt för Darwin själv. När man talar om darwinism idag är det främst neodarwinismen som de flesta tänker på. Den nya modernare formen av darwinism är ofta mer negativt inställd till religionens förklaringar om livets uppkomst.


3:1 Darwin – vem var han?


Det finns forskare som anser att Darwin många gånger har missförståtts åt båda hållen. Han har utsetts till tidernas snille, men också till tidernas hädare. En författare som försökt att förstå Darwin genom de texter som finns, är Stefan Nordström. Han vill påstå att Darwin inte var ett sådant geni som många försöker göra honom till, även om Nordström på sina ställen i boken lyfter fram Darwins mångfald och talar om hans storhet. Nordström menar att alla människor har sina fel och brister, så även Darwin.
 Eftersom Darwin själv inte står som objekt i denna undersökning kommer inte något större utrymme att ägnas åt honom. Däremot följer en kortare bakgrund till hur han kom fram till sin teori.


Darwin växte upp i en familj där fadern var läkare och som sedan generationer tillbaka tillhörde den övre klassen i England. Modern dog då Darwin bara var sju år, men hon hade fostrat sina barn i den kristna läran. När Darwin började den högre skolan visade han inte något större intresse för sina studier, utan ägnade sig istället åt att samla stenar och insekter i naturen. Även broderns kemiutrustning väckte större intresse hos Darwin än vad de klassiska verken kunde. Darwins framtida yrke var inte heller så självklart. Efter några år med mindre seriösa medicinska studier placerade fadern honom i annan skola för att bli präst. Det var bättre än dagdrivare som verkade vara det närmaste alternativet. Men inte heller studierna till präst kunde få Darwin intresserad av skolan. Därför kom erbjudandet att följa med som obetald naturforskare ombord på fartyget Beagle som en lättnad.


Det var genom sin resa med Beagle som Darwin kom i kontakt med de olika variationer inom djurarterna. Det var också det som, till viss del låg till grund för hans kommande teori. Främst på Galapagosöarna fann Darwin märkliga fynd av olika finkar och sköldpaddor som uppenbart var av samma ursprung, men hade förändrats efter det förhållandet som rådde på den egna ön.


För att låta Darwins egna ord tala följer ett citat av honom själv ur hans biografi. Där skriver han att han under sin första tid ombord på Beagle var ”fullständigt rättrogen” och hade använt Bibeln som en obestridd auktoritet. Senare kom han fram till att det inte var allt i Bibeln som var sant. Som han själv skriver:


”Men vid denna tid hade jag så småningom kommit att inse att Gamla testamentet, med sin uppenbart felaktiga framställning av världens uppkomst, Babels torn, regnbågen som tecken, etc., etc., och med en gud som tillskrivs en hämndlysten tyranns känslor, inte förtjänade större tilltro än hinduernas heliga skrifter eller trosföreställningarna hos vilken vilde som helst.”


Under sin uppväxt var Darwin troende och även efter sin resa med Beagle stod han kvar inom de kristna väggarna. Hans fru var starkt troende liksom många i hennes släkt. Darwin visste också att det var bäst att inte stöta sig med kyrkan. Att han slutade sina dagar som ateist är inte forskarna oense om, men när han blev det vet ingen. Många tror dock att han helt lämnade den kristna tron efter sin dotters död 1851.


3:2 Naturligt urval och slump


År 1859 släpptes en bok ut i de engelska bokhandlarna, en bok som såldes slut på mycket kortare tid än vad författaren själv kunde föreställa sig. Den hade tryckts i 1250 exemplar, vilket författaren tyckte var väl stor, men redan efter första dagen var den slut. Efter tretton år hade den getts ut i sex engelska upplagor.
 Boken var Om arternas uppkomst, författaren Charles Darwin, och den kom att förändra synen på mycket för många. Boken i sig är ett verk av den tyngre kalibern. Det är mycket biologi och kan vara svårläst för den oinvigde. Det är många tankar och Darwin refererar till andra verk liksom sina egna. Boken översattes till svenska först år 1871, men de teorier som den innehöll var långt ifrån okända i landet. Redan 1864 skrevs det om Darwin i Svensk Månadsskrift för fri forskning och allmän bildning, där han framställdes som en stor man som ”med ovanlig lärdom och skarpsinnighet fulländat verk för första gången bragt utvecklingsteorien i system.”


Det Darwin tog upp i sin bok var för det första, att det liv som existerar idag besår av högre varelser och alla har utvecklats ur några färre lägre varelser, kanske till och med från samma ursprung. Det andra han tog upp är möjliga mekanismer till denna utveckling. Den viktigaste av dessa är det naturliga urvalet.
 Vad är då det naturliga urvalet?


I naturen produceras ett överskott av avkommor, där olika variationer förekommer. Bland dessa variationer är det somliga som lättare kan anpassa sig till de förhållande som råder för stunden. Förhållandena kan ändras vilket kan bero på många saker, bland annat naturens egna nycker. Ett exempel är vulkanutbrott som förändrar växternas förutsättningar, som förändrar djurens föda. Samtidigt pågår en kamp om tillvaron där den starkaste (bäst anpassade) överlever. Om då den starkare är det på grund av sin ”variation” så är det ett anlag som får den att överleva och därmed även föra det vidare till nästa generation. Kampen om tillvaron är starkare inom en art än mellan arterna eftersom samma art kämpar för, till exempel, maten inom samma områden. Detta kallar Darwin för det naturliga urvalet, eftersom det blir ett urval av de starkare och bättre anpassade. Det svenska uttrycket ”den starkaste överlever” tycker jag kan vara något missvisande. Det engelska uttrycket ”survival of the fittest” (fittest = bäst anpassade) ger en mera rättvis bild. Ger man bara naturen tillräckligt med tid så sker de förändringar som ger upphov till olika arter.

Denna enorma tid som krävs för utvecklingen av arterna gjorde att den tidigare synen på jorden som bara några tusen år gammal, blev inaktuell. Enligt naturvetenskapen har jorden funnits mycket längre än så. Närmare bestämt i närmare 5 miljarder år. Hur livet tillkom är inget som vetenskapsmän vet med säkerhet, men det naturliga urvalet anser de sig ha bevis för.


Darwin var inte först med en tanke om att arterna utvecklats från lägre stående varelser till högre, men han var den som lade fram det med en saklighet och en grundlig forskning som många tidigare hade saknat. Tanken var också att han skulle ge ut ett så komplett verk som möjligt och efter 20 år bestod arbetet av närmare 250 000 ord. Anledningen till att det inte blev så stort var att en annan forskare, Alfred Russel Wallace, hade kommit fram till liknade slutsatser om det naturliga urvalet. För att skynda på det hela, kortade Darwin sitt arbete som slutade på ungefär 150 000 ord.
 Det finns brev bevarade som tyder på att Darwin var först varför det inte var frågan om någon stöld av teorier. Wallace verkade för övrigt inte sårad av att Darwin var först med att publicera teorin, det sägs att han till och med var lättad med tanke på den uppståndelse den väckte.


Det främsta ämnet för den debatt som Darwins bok orsakade var människans roll i naturen. Det märkliga är att Darwin själv inte skrev något i boken om människans roll i utvecklingen. Med det är det inte sagt att Darwin inte satte in människan i utvecklingen. För honom var det självklart att vi var en del i det led som naturen skapade genom naturliga urvalet. Han skrev kort och gott i Om arternas uppkomst att ”Ljus kommer att kastas över människans ursprung och hennes historia.”
 Det var först senare som teorin om människan lades fram i en egen bok, Människans härstamning.

3:3 Darwins människa


På sätt och vis kan man även inom darwinismen se på människan med en upphöjd roll. Däremot går det inte att använda samma argument som inom kristendomen. För en darwinist har människan utvecklats genom naturligt urval och är av den anledningen den främsta i sitt slag just nu. Om förhållandena ändras, så ändras också de kvaliteter som är viktiga för överlevnad. Människan är ett led i den utveckling som även djuren har genomgått och till viss del ännu gör. Däremot har människan bättre förutsättningar i de förhållanden som råder för tillfället, vilket ger henne en upphöjd plats i samhället. Det är inte några skillnader i grundmaterian i djuren och människan, utan det är sättet som de är hopsatta på som gör människan till en upphöjd varelse. Om människan har tillkommit genom det naturliga urvalet så är hon trots sin nuvarande upphöjdhet en del av den styrande slumpen. Det finns alltså inte någon garanti för att människan skulle ha tillkommit över huvud taget. Det finns inte heller någon garanti för att hon kommer att fortsätta vara den främsta.


3:4 Darwins bevis


Då Darwin sökte bevis för sin teori om arternas utveckling från lägre till högre varelser, vände han sig även till andra vetenskaper. Bland annat såg han till paleontologin där tidiga fossila fynd av utdöda djur (organismer) visade klara likheter med de idag levande. Inom biogeografin fann han skillnader mellan djur som kunde verifiera hans teori. Han tog då som exempel de finkar och sköldpaddor som han sett på Galapagosöarna och drog därifrån slutsatsen att en gemensam stamfader kommit till de olika öarna och där utvecklats på olika sätt beroende på omgivningen.
 Även djurens anatomi låg till grund för Darwins bevis. Som exempel tar han själv upp de likheter som finns i skelettet i människans hand, fladdermusens vinge, tumlarens fena och hästens ben. Ett annat exempel är giraffen och elefanten; de har lika mång halskotor trots att de ser så olika ut. Enligt Darwin kan det ”… förklaras utan vidare av teorin om utveckling med långsamma och obetydliga, successiva förändringar. ---[den] blir också begriplig när vi antar att de uppstått genom gradvis modifiering av delar eller organ som hos en tidig föregångare till var och en av dessa klasser ursprungligen var lika.”
 Ytterligare ett jämförande bevis såg Darwin i med embryologin. Om vi tittar på embryon hos olika djur, inklusive människan, så går det inte att med blotta ögat se någon skillnad.


Det finns många argument som Darwin tar upp för att bevisa sin teori. För att här bara nämna ett slutligen som är tagen från sammanfattningen av Människans härstamning, så talar Darwin om de sociala instinkterna som han anser även de styrs av det naturliga urvalet. Som exempel ger Darwin bina som utvecklat ett hat och en önskan at förgöra de fruktsamma arbetsbina. Det har uppstått genom det naturliga urvalet. Den aggressiva sidan har varit till nytta för deras samhälles överlevnad.


En annan faktor som övertygade Darwin var de olika fynd som gjordes under mitten av 1800-talet. Fossila fynd av många olika utdöda däggdjur kunde då spåras tillbaka. Bland annat fann man fjädrar som tillhört ett fågelliknande djur som fyllde ut mellanrummet mellan reptiler och fåglar.


4 Konflikter och kompromisser


Redan från första stund då Darwins teori blev känd väcktes också motståndet mot den. Det var inte alla som höll med honom, och det var främst från kristna håll man hörde höjda röster i protest. Att människan enligt Darwin skulle vara en del i ledet av det naturliga urvalet gjorde det troligt att hennes existens skulle bero på en slump. Darwin talade också om det känsliga att människan skulle härstamma från aporna. Inte nog med det, hans teori lämnade ingen plats åt en skapare. Detta strider mot de kristnas grunder att människan skulle vara en skapad varelse och dessutom skapelsens krona. Gud avslutade sin skapelse med människan och satte henne att ”… råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över boskapsdjuren och över hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild …”
 Hur kan det då vara möjligt att hon själv skulle vara ett djur?


De människor som accepterade det naturliga urvalet och Darwins lära kunde lätt ställa sig frågan om det verkligen behövdes en Gud. Naturen kunde tydligen klara av skapelsen själv. Får den bara tillräckligt med tid på sig och olika försök genom mutationer som uppstår av slumpen, så behövs inte den transcendenta kraften. Det är genom att konkurrera ut de svagare som de bäst anpassade överlever. Det kan tyckas vara en grym värld, något som vissa neodarwinister också ger som ett argument till varför det inte kan finnas en gud. Problemet är att det inom kristendomen anses att allt finns till av en anledning och att allt har en mening. Tanken om att livet på jorden har utvecklats genom mutationer i det naturliga urvalet och en hel massa tid, lämnar inte plats åt en intelligent övervakande skapare och inte heller åt något ändamål. Det beror helt enkelt på slumpen.


Litteratur som vill försvara den kristna skapelsen smutskastar ofta Darwin. Han påstås vara en hädare som dessutom är okunnig och anledningen till att hans skrifter lästs och anammats av så många beror på att de kan användas som antikristen propaganda. För att försvara detta används ofta ett bibelcitat: ”Käre Timotheos, ta väl vara på det som anförtrotts dig. Undvik det gudlösa pratet och invändningarna från en kunskap som bara är kunskap till namnet.” ur 1 Tim 6:20.
 Det finns också förespråkare för kristendomen som hävdar att Gud måste finnas likt den urmakare han är. Så komplicerad som naturen är så måste det finnas en skapare, på samma sätt som en komplicerad klocka med alla dess detaljer måste ha en upphovsman; en urmakare.


Än idag skriver många teologer sina arbeten nästan som om Darwin inte funnits. Deras tankar har inte påverkats av Darwins teori. (Å andra sida har många darwinister uteslutit ett universum med plats för en gud). Däremot finns det forskare (inom båda lägren) som diskutrerar förhållandena och kommer fram till sina lösningar. Ett exempel på en kristen sådan är Michael Behe. Han påstår att världen inte skulle vara möjlig utan en skapare. I sin bok Darwins Black Box talar han om cellernas komplicerade samarbete. För att fungera vid till exempel vid blodkoagulering, behövs de alla. Skulle en försvinna skulle de inte fungera på samma sätt. För att förenkla jämför han med en musfälla; om man tar bort en del skulle den inte tjäna sitt syfte, nämligen att fånga möss. Eftersom de alla behövs på en och samma gång menar Behe att cellerna inte kan ha utvecklats från lägre fungerande till högre. Det enda alternativet blir en allsmäktig skapare.


Bland darwinisterna låter det självklart annorlunda. En stark förespråkare för den modernare formen av darwinismen är Richard Dawkins. Han hävdar att den ovan nämnda urmakaren inte alls behöver finnas. Naturen sköter sig bra själv och kan utvecklas, om den bara får tillräckligt med tid på sig. Den enda urmakare som finns i naturen är en blind urmakare i form av den fysiska kraften; naturligt urval. Dawkins hävdar att evolutionen handlar främst om de själviska generna som gör allt för att överleva. De kan till och med sätta samman varelser av högre intelligens för att kunna leva vidare.
 Dawkins anser att det inte går att acceptera båda synsätten. Ett universum med en övernaturlig närvaro är på flera sätt annorlunda mot ett universum utan, säger han enligt Ruse.
 Dawkins är långt ifrån ensam om tanken att de två inte går att kombinera, men han är en av de starkaste rösterna inom neodarwinismen. Många moderna evolutionister förundrar sig, likt Dawkins, över hur religionen överhuvudtaget har kunnat överleva efter Darwins självklara förklaring.
 Michael Ruse håller med Dawkins i resonemanget om det naturliga urvalet och att det inte ger något utrymme för en närvarande Gud som direkt skapar, men det förhindrar inte en indirekt skapare.


Vetenskapsmännen medger att de inte kan förklara hur livet började, däremot säger de sig ha en aning. En liknelse som tas upp i Ruses bok är att de är som detektiver. De har några misstänkta för ”brottet” och några tänkbara teorier om hur det har gått till, men de vet inte med säkerhet.


De strider som orsakades av Darwins teori gällde främst om bibeln skulle tolkas bokstavligt eller inte. Många teologer ansåg bibeln vara ett alternativ till Darwins lära. Många darwinister, såg Darwins lära som ett alternativ till kristendomen, antingen - eller. Däremot finns det också många hängivna Darwinentusiaster som samtidigt är hängivna kristna. En av de första anhängarna av Darwins teori som talade för honom var till och med en anglikansk präst.
 Så självklart finns det både kristna och darwinisterna som kan acceptera varandra. Det är inte bara osämja. De neodarwinister som givits exempel på ovan är av den extrema sorten och får placeras längst ut på en skala. Tittar vi i andra änden av samma skala finner vi där de fundamentalistiskt kristna. Däremellan finns sedan alla möjliga former av troende och darwinister. Många av dem kan alltså komma överens och kombinera de båda.


5 Diskussion


Till en början kan de båda sidorna tyckas vara helt oense. De har två olika lösningar på en fråga som tycks viktig för alla människor; hur jorden och vi själva har kommit till. Åsikterna går helt klart isär, men kan det inte finnas en möjlighet till samexistens? Många har försökt förklara händelserna genom att kombinera båda synsätten, mer eller mindre seriöst. Tittar vi däremot i historien så fanns det förklaringar långt före Darwins dagar som fann en tillfredställande kombination.


René Descartes var en av de som genom sina filosofiska resonemang gav kristendomen en självklar plats hos människan redan under 1600-talet. Eftersom människan fick all sin kunskap genom förnuftet istället för genom erfarenheten så fanns det gott om plats för en Gud (skapare) hos henne. Deismen utvecklade detta ytterligare till att det fanns en skapare, men att denne efter sitt arbete lutade sig tillbaka och blandade sig sedan inte i sitt eget verk. Var det så det gick till så är det fullt möjligt att kombinera de båda. Däremot finns det fortfarande olösta problem.


Vetenskapen har inte lyckats förklara livets uppkomst, även om de anser sig veta utan att ha empiriska bevis. Det naturliga urvalet däremot har de lyckats förklara och det är dessutom en väl trovärdig förklaring. Men vad är det som säger att det naturliga urvalet skall helt bero på slumpen? Kan det inte vara en bakomliggande kraft. Ruse diskuterar i sin bok Can a Darwinian be a Christian om just det som titeln säger. Är det möjligt att vara kristen om man är darwinist? Han tar då upp Dawkins argument om den blinde urmakaren och kommer fram till att Dawkins inte kan påvisa att det är omöjligt för en darwinist att vara kristen. Som främsta argument använder han sig av det faktum att det naturliga urvalet kanske utesluter en direkt handlande gud, men det finns fortfarande en möjlighet att gud finns som en kraft som verkar på distans. En gud som till viss del passar inom deismens ramar – en gud som var verksam vid skapelsens ögonblick, men har sedan inte beblandat sig i sitt eget verk.


Ser vi istället till kristendomen anser de sig ha en tillfredställande teori om hur allt skapades. Gud, som är förutsättningen för kristendomens existens, har skapat allt levande och det går inte att ifrågasätta. Däremot krockar detta med vetenskapens tanke om att allt skall kunna bevisas genom empirin. Om vetenskapen kräver att allt skall bevisas genom erfarenheten, även det som berör det själsliga, så finns det ingen möjlighet för samexistens. Om Gud finns och skapade jorden och allt levande, så går det definitivt inte att förklara med hjälp av empirin. För den rättrogne naturvetaren som förklarar livet med hjälp av naturligt urval finns ingen plats för en skapande gud. Finns en lösning måste den finnas på ett annat plan.


Både kristendomen och darwinismen har på olika sätt placerat människan som det yttersta i något. Människan framstår som en unik varelse för båda. Även om det för de kristna handlar om en skapelse och för darwinisterna om ett led i en utveckling, så är människan något unikt och hon är den främsta i sitt slag. Vad det gäller livets uppkomst så går det inte att bevisa hur det skedde. Det enklaste är nog att då förklara sig agnostiker i ämnet, istället för att avfärda andra teorier som felaktiga.

5:1 Möjlig samexistens eller evig konflikt?


Visst kan de båda samexistera. Det är det resultat som jag kommit fram till av ovanstående undersökning. Det är inte något självklart resultat, som jag kanske hade hoppats på. Under arbetets gång blev frågan svårare och svårare att reda ut. Ju mer information som samlades in, desto större blev frågetecknen.


Trots att de till enbörjan verkar tro på två helt skilda förklaringar till livets uppkomst, så finns det en möjlighet. Inte ett svar som plockats fram för att det skall verifiera min hypotes att det är möjligt, utan ett svar som visat sig vara det enda möjliga. Detta med tanke på att så många människor fortfarande håller fast vid sin kristna tro, liksom det naturliga urvalet visar en trovärdighet. Kristendomen har levt kvar trots hårda motgångar, vilket borde betyda att den svarar på många av människans frågor. Den fyller ett tomrum som vetenskapen inte kan fylla. Vetenskapen däremot svarar på frågor inom vår materiella värld som går att bevisa genom empirin.


Resultatet har jag kommit fram till då de båda teorierna och uppfattningarna svarar för två olika delar av vårt liv. De vetenskapliga förklaringarna ger svar på frågorna om vår empiriska upplevelsevärld och de religiösa förklaringarna ger svar på frågorna som ligger på ett annat plan. Även om denna förklaring inte skulle godtas av några av de forskare som jag använt mig av i detta arbete, så finner jag den mest trovärdig efter min undersökning. Det som inte kan förklaras med vetenskapen kan mycket väl ha en annan förklaring. Vetenskapen behöver inte vara den enda nödvändiga förklaringen till vår existens.


Självklart finns det, och kommer alltid att finnas, motsättningar mellan de två. Så länge det finns fundamentalistiskt troende kristna kommer de inte att kunna acceptera Darwins lära. De darwinister som inte kan tro på något annat än vad som empiriskt kan bevisas, kan inte acceptera en möjlig gudsexistens.


För att återgå till min gamla religionslärare från inledningen, så gjorde hon med andra ord inte så tokigt då hon kombinerade de båda synsätten. Med detta är det inte sagt att det inte kommer flera undersökningar i ämnet i framtiden. Tvärtom, tills den dag vi vet med säkerhet (om den nu kommer), lär vi få se en hel del nya och nygamla forskningar.


Vidare forskning


Ämnet är långt ifrån uttömt och sista ordet har inte blivit sagt. Vidare forskning kan finnas inom de flesta områden inom detta ämne. Det stora problemet är att kunna begränsa. Många mindre frågor dyker upp då man läser om Darwin. En av dessa är om han påstod att det naturliga urvalet helt styrs av slumpen. I arbetet ovan har ingen tid ägnats åt detta, eftersom det inte är relevant för ämnet. Det är däremot något som jag tycker är intressant att få reda på. Det finns förmodligen en hel del forskat inom detta, men det är något som kan ge en annan bild av darwinismen. Om Darwin lämnade plats åt en skapare, eller om han förkastade tanken helt. Ett annat intressant forskningsämne är hur stor roll reformationen spelade för darwinismens framgång. Det finns troligen en hel del forskat även inom detta ämne, men det är en fråga som ständigt återkom vid arbetet med detta arbetets frågeställning.
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