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Lærebøker i biologi inneholder en mengde verdifulle 

opplysninger. Bare fordi de framstiller emnet 

“evolusjon” feilaktig, betyr det ikke nødvendigvis at 

alt annet de skriver, ikke er korrekt. De eksisterende 

lærebøkene kan og bør brukes i undervisningen 

inntil forlagene kommer med nye, korrigerte bøker. I 

mellomtiden bør de studerende nødvendigvis 

advares om at bøkene deres ikke bringer et korrekt 

bilde av sannheten. En kunne jo bruke kopier av 

disse advarselsetikettene nedenfor til formålet, men 

de bør kun anvendes av – eller under veiledning av – 

bokas eier. 

 

 

OBS! Fakta om livets oppståen 

Faktum er at Miller-Urey-forsøket sannsynligvis 

ikke er en troverdig etterligning av Jordas tidlige 

atmosfære, og forsøket viser ingenting om hvordan 

livets kjemiske råmaterialer kan ha blitt til. 

 

 

OBS! Fakta om homologi 

Faktum er at dersom homologi defineres som 

likheter som skyldes felles avstamning, kan det ikke 

samtidig brukes som argument for samme felles 

avstamning. Hva årsaken så kan være til at homologi 

opptrer mellom forskjellige dyreklasser, har det i 

hvert fall ikke noe å gjøre med ensartede gener. 

 

 

OBS! Fakta om Haeckels fostre 

Faktum er at disse bildene får virveldyrfostre til å se 

mer like ut enn de i virkeligheten er. Det er 

simpelthen ikke sant at virveldyrfostre likner 

hverandre mest på de tidligste fosterstadiene. 

 

 



OBS! Fakta om Archaeopteryx 

Faktum er at Archaeopteryx sannsynligvis ikke er 

forfader til nåtidens fugler, og dens egne forfedre er 

ytterst diskutable fremdeles. En leter nå etter andre 

manglende ledd. 

 

 

OBS! Fakta om bjørkemåleren 

Faktum er at bjørkemåleren ikke slår seg ned på 

trestammer i naturen, og de fotografiene som viser 

dem på slike, er arrangerte. En ser nå på Kettlewells 

forsøk med meget stor skepsis. 

 

 

Fakta om “Darwins finker” 

Faktum er at Galapagos-finkene ikke inspirerte 

Darwin til ideen om evolusjon, og den naturlige 

seleksjons påvirkning i snart den ene, snart den 

andre retning framkaller ikke noen observerbar 

permanent forandring i nebbene deres.  

 

 

Fakta om bananflua 

Faktum er at firevingende bananfluer kun kan 

oppformeres kunstig, og de ekstra vingene deres har 

ingen muskler. Disse handikappede mutantene kan 

ikke fungere som råmateriale for evolusjonen.  

 

 

OBS! Fakta om hestefossiler 

Faktum er at det forskningsmaterialet vi har som 

angår fossile hester, rettferdiggjør ikke en påstand 

om at evolusjonen ikke har vært retningsbestemt. 

Påstanden er kun basert på en materialistisk filosofi, 

ikke på empirisk vitenskap. 

 

 

OBS! Fakta om mennesket opprinnelse 

Faktum er at teorier om menneskets opprinnelse er 

subjektive og kontroversielle, og de er basert på en 

minimal mengde forskningsmateriale: enhver 

tegning av “forfedre” er hypotetisk. 

 


