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Läromedel som språkrör för nyateism 

En analys av en text i en lärobok 

Vesa Annala Copyright © 2016 (Sprid gärna texten. Vid citat ange källa). 
 

Inledning 
Flera PISA-undersökningar har visat hur dåligt ställt det är med den svenska skolan. Det är dock en 

sak som aldrig tas upp i offentliga undersökningar, bristen på objektivitet i läromedel och det faktum 

att skolan i vissa sammanhang har blivit ett språkrör för den nya ateismen. I denna artikel undersöker 

jag ett avsnitt i Robert Tuvesons En människa, tusen världar, Gleerups utbildning, 2015. Boken är en 

lärobok i religionskunskap för högskoleförberedande program. Kapitlet som jag undersöker bär 

rubriken ”Religion och vetenskap”.  

Syftet med texten i boken är, enligt Tuveson, att ge eleven möjlighet ”att diskutera hur relationen 

mellan religion och vetenskap kan tolkas och uppfattas, till exempel beträffande frågor om skapelse 

och evolution.” Och vidare att eleven kan ”utveckla [sina] ’kunskaper om olika uppfattningar om 

relationen mellan religion och vetenskap samt förmåga att analysera dessa’.”(Sida 73) 

På nästa sida lovar man vidare: ”Vi får därför inte glömma bort att visa respekt och tolerans för 

varandras åsikter. Målet med avsnittet är ge olika perspektiv på denna intressanta fråga, inte att visa 

att den ena sidan har rätt och den andra har fel.” När man sedan läser igenom texten uppfylls inget 

av detta som lovas här. (Jag återkommer till detta i min slutreflektion)   

 

”Olika förhållningssätt till teism” 

Under denna rubrik nämner Tuveson tre olika sätt. De troende ”är övertygad[e] om att en eller flera 

gudar finns…” En ”agnostiker är… osäker på om guden eller gudarna finns eller inte.” Men är ”du 

ateist är du helt säker på att det inte existerar några gudar.” (Sida 74) Som en auktoritet i fråga har 

man naturligtvis citerat Richard Dawkins. Dawkins sägs representera ”ett naturalistiskt synsätt.” (Sida 

75) 

Det är värt att notera här att Tuveson hela tiden skriver om ”gudar” med litet ”g” och aldrig Gud i 

singular. Budskapet är klart, ”gudar” med litet ”g” säger allt. En tydlig påverkan på elever. Ingen 

modern människa tror ju på några ”gudar”!  

På samma sida skriver han vidare: ”Enligt naturalismen existerar enbart det som vi kan observera 

med naturvetenskapliga metoder.” Det är sant. Naturalismen är en ateistisk filosofi.  Det finns många 

saker som naturvetenskapliga metoder säger ingenting om, t.ex. just Guds existens eller icke-

existens. Ändå ställer Tuveson naturvetenskapen mot Gud/gudstron. Eleverna får en felaktigt 

förståelse av vad naturvetenskapen kan och inte kan! Författaren begår ett fatalt kategorimisstag, 

och eleverna har ingen aning om detta och vilseleds därmed av resonemanget. 

 

”Historisk bakgrund” 

Därefter ger Tuveson en historisk bakgrund till konflikten mellan religion och vetenskap. Och som 

väntat ger man en mycket summarisk överblick. Man nämner kyrkofadern Augustinus, Anselm av 
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Canterbury och Thomas av Aquino. För de två sist nämnda ”var tron logisk och Guds existens möjlig 

att bevisa.” (Sida 76) Inte ett ord (citat) hur t.ex. Aquino byggde sin bevisföring. Dawkins kan man 

citera men inte Aquino! 

I nästa stycke tar Tuveson upp Galileo Galilei och Francis Bacon. Galileis ”konflikt” med kyrkan 

belyses. Tuveson skriver dock att ”många av vetenskapsmännen var troende kristna som ville 

utforska den värld Gud skapat.” (Sida 76) Han skriver om Galilei: ”Galileo Galilei… försvarade den 

heliocentriska teorin, trots att han var troende kristen.” (Sida 76, kursiv min) I Galileis fall fanns det 

inget ”trots”. Han var övertygad om det kopernikanska systemet och såg ingen konflikt mellan en 

heliocentrisk syn och Bibeln. Tvärtemot försvarade han den heliocentriska synen som biblisk. För att 

försvara det kopernikanska systemet tillbakavisade han alla ”bibliska” argument som användes mot 

den. (Roland Numbers (ed.), Galileo Goes to Jail and Other Myths About Science and Religion, 

Harvard, 2009, s. 69) Galileo var övertygad om att Gud hade använt en matematisk tanke när Han 

skapade kosmos. Tuveson ger eleverna en vilseledande bild.  

Om Francis Bacon skriver man bara kort: ”Målet för honom var att få kunskap om naturlagarna.” 

(Sida 77) Detta är inte heller hela sanningen. Målet med Bacons vetenskapliga arbete var att försöka 

reparera den skada som Adams fall hade orsakat beträffande människans kunskap. Det verkar som 

att Tuveson inte haft något större intresse för att ta reda på historiska fakta. Läroboken är från 2015. 

År 2007 kom Peter Harrisons bok, The Fall of Man and the Foundation of Science ut (utgiven av 

Cambridge University Press). Den boken, och många år tidigare Reijer Hooykaas Religion and the Rise 

of Modern Science (Scottish Academic Press, 1972), är böcker som kunde ha gett Tuveson ytterligare 

kunskaper om Bacons arbete.  

Därefter tar Tuveson upp Charles Darwin, Karl Marx och Sigmund Freud. Han beskriver hur avståndet 

”mellan religion och vetenskap växte i samband med upplysningstiden på 1700-talet.” (Sida 77) Han 

glömmer dock att säga att konflikten snarare var mellan upplysningsfilosofer (den framväxande 

ateismen) och den katolska kyrkan, inte mellan vetenskap och religion (kristen tro).  

Naturligtvis nämner Tuveson Darwin.  Beskrivningen av Darwins arbete är oerhört enkel och snarast 

naiv. Och inte bara det, han ger också en felaktig syn på Darwin. Tuveson skriver om gener vars 

existens Darwin ingenting visste om. Det verkar som att Tuveson inte haft något större intresse för 

att ta reda på vad Darwin verkligen lärde. Darwin hade ju ändå ”rätt”. Det spelar tydligen inte längre 

någon roll vad Darwin själv skrev. Huvudsaken är att eleverna anammar Darwin utan några som helst 

kritiska reflektioner. Tuveson skriver: ”Darwins evolutionslära utmanade kyrkans lära eftersom det 

enligt den inte finns något medvetet syfte eller någon plan bakom arternas utveckling och uppkomst. 

Allt är istället ett resultat av naturligt urval.” (Sida 77). Det sista påståendet är inte korrekt, eftersom 

det naturliga urvalet bara vara en del av Darwins utvecklingslära. Men det spelar ju ingen roll längre. 

Darwin hade rätt. Punkt. 

Tuveson tar också upp Karl Marx och Sigmund Freud. Båda ges en betydande roll i bokens ”konflikt”-

tes. Och det behöver knappt sägas att Tuveson har inga kritiska synpunkter beträffande Marx och 

Freud.  

 

”Relationen mellan religion och modern vetenskap” 

Därefter går Tuveson över till att beskriva relationen mellan religion och modern vetenskap. I texten 

presenterar han tre olika teorier i denna relation, ”Oförenlighetsteori”, ”Separationsteori” och 

”Kongruensteori”. Enligt den första teorin går det inte att förena religion och vetenskap. Som 
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auktoritet i frågan citerar man Peter Atkins (utan att ange källan). Efter citatet kommenterar 

Tuveson: ”Atkins menar alltså att religion och vetenskap är oförenliga och att vi ska hylla 

vetenskapen som vinnare i striden.” (Sida 78) Atkins säger inte detta i citatet, utan Tuveson tolkar 

honom så.  

Enligt ”separationsteorin” (”komplementteorin”) ”är religion och vetenskap förenliga eftersom de 

sysslar med helt skilda verksamheter med olika mål och metoder. De kompletterar med andra ord 

varandra.” Som stöd till denna tanke hänvisar man till Stephen Jay Goulds Rocks of Ages. Antingen 

har Tuveson inte läst Goulds bok eller inte förstått vad Gould säger. Gould myntade begreppet 

NOMA, ”Non-Overlapping Magisteria” (Rocks of Ages. sida 5). Poängen med Goulds NOMA-princip är 

att religion och vetenskap inte är förenliga med varandra. Goulds avsikt med boken var att visa att 

”NOMA-principen är en lösning för den felaktiga konflikten mellan vetenskap och religion.” (Sida 6) 

Vad Gould menar är att vetenskap och religion sysslar med helt skilda saker. Vetenskap sysslar med 

hårda ”fakta”, medan religion med ”mjuka” frågor (etik, moral etc.) Gould pläderar för en fredlig 

samexistens (hans irenics-princip, sida 208ff). Gould argumenterar mot alla former av synkretism. 

Enligt ”kongruensteorin” kan religion och vetenskap förenas. ”Kongruensteoretikern håller 

evolutionsteorin för sann; det är Gud som ligger bakom evolutionsprocessen och har en plan för 

den.” (Sida 79). I princip beskriver Tuveson här föreningen (synkretismen) mellan den s.k. 

vetenskapliga världsbilden och kristen tro, som ofta beskrivs som teistisk evolution. (Det var just mot 

denna synkretism Gould vänder sig mot.) 

”Vetenskaplig metod” 

På sidorna 80-81 beskriver Tuveson den vetenskapliga metoden. Beskrivningen är mycket kort och 

utelämnar viktiga aspekter, t.ex. förutsägelsekriteriet med vars hjälp vetenskapliga teorier kan testas. 

Problemet blir bara att han inte själv tillämpar denna metod i sin text. 

”Evolution och intelligent design” 

Nästa avsnitt i boken heter ”Evolution och intelligent design”. Här skriver Tuveson att ”Darwins 

evolutionsteori bygger på den vetenskapliga metoden.” (Sida 81) Sedan skriver han: ”Den (d.v.s. 

Darwins teori) är fullt möjlig att falsifiera och den innehåller inga motsägelser eller oförenliga 

påståenden.” (Sida 81) Här visar Tuveson sin okunnighet om Darwins teori. Darwins teori kan inte 

falsifieras av den enkla anledningen att den inte kan ge några prediktioner. Ernst Mayr skriver att 

det är "tveksamt hur man ska definiera ’förutsägelser’ i biologi". Och vidare: "Kanske är 

ingenting annat i biologin svårare än att förutsäga evolutionens framtida riktning… Oförutsägbarhet 

karakteriserar också småskalig evolution." (Ernst Mayr, Toward a New Philosphy of Biology, Harvard, 

1988, sidorna 32,33) 

Följande citat från Darwin visar med all önskvärt tydlighet att Darwins teori inte är fri från 

motsägelser och är oförenlig med fakta i naturen. Darwin hade ett helt kapitel om svårigheter med 

sin teori (kapitel 6, ”Stötestenar för min teori”). Kapitlet börjar med följande ord:  

Säkert måste läsaren långt innan han funnit så här långt i boken ha kommit att tänka på en hel 

del svårigheter och problem beträffande min teori. En del av dessa är så allvarliga och tungt 

vägande att jag fortfarande känner mig tyngd till jorden när jag tänker på dem. Men 

beträffande flertalet av dessa invändningar är det min ärliga uppfattning att de bara är 

skenbara, och jag tror inte att de som är reella är direkt dödbringande för min teori… 

För det första ― om nu arterna utvecklats ur tidigare arter genom omätligt små gradskillnader, 

hur kan det då komma sig att vi inte ser otaliga övergångsformer överallt? Varför är inte hela 



4 
 

naturen en enda stor förvirring utan tvärtom uppfylld av klart särpräglade arter?  (Om arternas 

uppkomst, Natur och kultur, 1994, s. 132) 

Tuveson har antagligen läst dåligt (eller inte alls) Darwins bok när han hävdar det som han gör i 

citatet ovan, d.v.s. att Darwins teori kan falsifieras och att den är helt motsägelsefri!  

”Evolutionister” 

Under denna rubrik har Tuveson en annan märklig utsaga om Darwin. Tuveson skriver att ”Darwin 

själv stod för en evolutionär skapelseteori.” Detta är bara inte sant! Darwins förespråkade ingen 

”skapelseteori”. Här förvirrar Tuveson eleverna med uttrycket ”evolutionär skapelseteori”. Man 

undrar om Tuveson själv förespråkar detta. Hos Darwin finner man inte detta! Darwin beskriver sig 

själv (i sin självbiografi) som agnostiker. I hans teori hade Skaparen ingen plats. Som stöd för sin 

uppfattning här citerar Tuveson åter Dawkins. ”Richard Dawkins är en välkänd nutida naturalistisk 

evolutionist.” Med hjälp av ett citat ur Illusionen om Gud drar Tuveson slutsatsen: ”Detta innebär att 

Dawkins ansluter sig till konfliktteorin.” (Sida 82) 

”Kreationister” 

Tuveson skriver bl.a. följande om kreationister: ”De (kreationister) tar starkt avstånd från Darwins 

evolutionsteori som enligt dem strider mot den kristna uppfattningen att Gud har skapat världen och 

de biologiska arterna på sex dagar och att de olika arterna redan vid skapelsen hade sin nuvarande 

form.” (Sida 83). Den första delen av Tuvesons utsaga stämmer, men den sista delen är fel. Mig 

veterligen hävdar ingen kreationist att ”de olika arterna redan i skapelsen hade sin nuvarande form.” 

Tuvesons okunnighet måste ha sin grund på det enkla faktumet att han inte läst relevant litteratur. 

Detta är ett mycket vanligt misstag som olika anti-kreationistiska författare gör. Man undrar bara vart 

syftet med texten i boken tog vägen. Tuveson skrev ju att ”[m]ålet med avsnittet är ge olika 

perspektiv på denna intressanta fråga, inte att visa att den ena sidan har rätt och den andra fel.” 

(Sida 74) 

Tuveson skriver vidare att kreationister ”ansluter sig till konfliktteorin. Enligt dem har Bibeln rätt, 

naturvetenskapen fel.” (Sida 83) Återigen visar Tuvesons sin okunnighet. Det första är att Tuveson 

inte tycks kunna skilja mellan två saker, vetenskapen som metod och den materialistiska 

världsbilden. Han kan tydligen inte heller skilja mellan fakta i naturen och tolkningen av fakta.  

Kreationister använder samma vetenskapliga metoder som evolutionister. De har samma tillgång till 

fakta i naturen. Det som kreationister säger är att evolutionisternas tolkning av fakta är felaktig. 

Tuveson visar en oerhörd okunskap om kreationismen. Eleverna får en helt felaktig bild.  

”Intelligent design”. 

Nästa avsnitt i boken tar upp ”Intelligent design”. Det första felet kommer redan i första satsen. Det 

är inte bara kristna som förespråkar intelligent design. Bland ID-folket finns muslimer, judar och 

också icke-religiösa.  

Tuveson skriver att anhängare till ID (intelligent design) ”menar att ID-teorin är en vetenskaplig 

teori.” (Sida 83) Komplexitet i naturen tycks tal för ID. Ögat tas som ett exempel av Tuveson. Sedan 

skriver Tuveson: ”Kritiker hävdar att teorin är ovetenskaplig eftersom den inte går att testa med 

vetenskaplig metod och inte heller går att falsifiera.” (Sida 83) Man undrar bara hur Tuveson skulle 

testa den evolutionära föreställningen av ögats uppkomst! Tuveson skriver vidare att ID-teorin inte 

behöver ”nödvändigtvis [vara] fel. Men om den inte baseras på vetenskaplig metod blir det en fråga 

om tro, inte vetenskap.” (Sida 83) Men det var kritiker som hävdar detta! Tuveson nämner inte en 

enda ID anhängare. Inte en enda hänvisning till någon bok!  
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Tillsammans med beskrivningen av kreationister och evolutionister utgör detta avsnitt det absolut 

sämsta i texten. Med hjälp av svepande formuleringar och ofta med bristande kunskaper 

misskrediteras de båda grupperna. För att förstärka detta vilseledande resonemang har man på sidan 

83 lagt en bild av ”flygande spagettimönster” med texten: ”Symbolen för Church of the Flying 

Spaghetti Monster, en rörelse som bildades i protest mot att skolor i Kansas skulle lära ut ID-teorin 

som ett vetenskapligt alternativ till evolutionsteorin.” I inledningen skrev Tuveson om ”respekt… för 

varandras åsikter.” Bilden av spagettimonster talar någonting helt annat! 

”Nyare gudsbevis”. 

På följande sida (sida 87) har vi en rubrik ”Nyare gudsbevis”. I texten nämner Tuveson Big bang-

teorin, universums finkalibrering och den antropiska principen. I sammanhanget citeras Allan 

Sandage som enligt Tuveson ”blev troende kristen i 50-årsåldern.” Men direkt kommer Tuvesons 

reservation. ”Mot detta invänder vissa ateister genom att hänvisa till den så kallade multiversum-

hypotesen. Enligt denna finns det ett stort antal parallella universum. Att det finns förutsättningar för 

liv i ett av alla de parallella universum som existerar kan förklaras av slumpen.” (Sida 87)  

Man bara häpnar över Tuvesons naivitet, okunnighet och behov att försvara ateismen. Det finns inga 

bevis för att det finns parallella universum. Var tog Tuvesons resonemang kring tester och 

observationer vägen? Föreställningen om parallella universum är rena tankekonstruktioner och har 

ingenting med testbar och observerbar vetenskap att göra. Varför säger inte Tuveson detta till 

eleverna? Hans religionskritiska agenda tycks styra hela resonemanget. 

Som ett ytterligare nytt gudsbevis nämner Tuveson DNA och dess komplexitet; livets uppkomst och 

kvantmekaniken. Argumenten är att det är ”osannolikt att… [DNA] har uppstått av en slump. Det är 

troligare att det har skapats av en intelligens.” (Sida 87) Livets uppkomst tycks också tala för Guds 

existens. ”De (troende) poängterar att evolutionsteorin förklarar hur liv har utvecklats men inte hur 

det en gång uppstod.” (Sida 88) Här är Tuveson i konflikt med sin egen text. Tidigare har han sagt att 

troende (t.ex. kreationister) förkastar evolutionsteorin. Varför klumpar han ihop troende på detta 

vilseledande sätt? Om kvantmekaniken som gudsbevis säger Tuveson: ”Vissa kristna menar att Gud 

finns på kvantnivån.” Vilka ”kristna”? Som vanligt finns det inga källor.  

Den personliga erfarenheten som gudsbevis tas upp av Tuveson. En som nämns i detta sammanhang 

är Alvin Plantinga. Tuveson skriver: ”En som företräder synen att religiös erfarenhet har stor 

betydelse som en grund för människors tro är den amerikanska filosofen Alvin Plantinga.” (Sida 88) 

Naturligtvis saknas åter källhänvisning. Jag antar att Tuveson syftar på Planringas ontologiska 

argument för Guds existens. Men eftersom källhänvisning saknas har man ingen chans att kolla upp 

Tuvesons påstående.  

 

”Religionskritik” 

Under huvudrubrik ”Religionskritik” skriver Tuveson: ”Det finns en rad invändningar mot teistisk tro. 

Som du redan har läst finns det de som tycker att religion är omöjlig att förena med vetenskap. Vissa 

hänvisar till att religioner brister i logik, alltså att de innehåller motsägelser och oförenliga 

påståenden.” (Sida 89)  

”Teodicéproblemet” 

Teodicéproblemet är ett av ”problemen” som den troende människan måste möta. Tuveson hänvisar 

till J.L Mackie som enligt honom har formulerat frågan på följande sätt: ”[E]n god och allsmäktig Gud 
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kan omöjligen tillåta meningslös ondska, och eftersom sådan finns innebär det att Gud, om han 

existerar, inte är god och allsmäktig.” 

Varför tar inte Tuveson upp Alvin Plantinga här? I boken Knowledge of God (skriven tillsammans med 

filosofen och ateisten Michael Tooley, Blackwell Publishing, 2008) tas denna fråga upp. Tooley 

använder just detta argument som invändning mot den kristna tron och Plantinga bemöter Tooley. 

Knowledge of God har varit tillgänglig för Tuveson (den kom ju ut 8 år tidigare än Tuvesons lärobok), 

och eftersom Tuveson känner till Plantinga varför nämner han inte att t.ex. Plantinga har bemöter 

detta argument? Istället för att hänvisa till Plantinga eller någon annan försöker Tuveson själv 

resonera kring frågan. Det tycks inte ligga i Tuvesons intresse att ”visa respekt” för den andra sidan. I 

inledningen till sin text uppmanar han eleverna att ”visa respekt och tolerans för varandras åsikter.” 

Hur kan han förvänta sig detta av eleverna när han själv totalt misslyckas just i det! 

Egentligen har teodicéproblemet inte så mycket med Guds existens att göra utan Guds tillåtelse att 

göra, ”…hur kan Gud tillåta…?” Mackie tar i sin bok The Miracle of Theism, Clarendon Press, 1982, 

upp olika sätt att bemöta teodicéproblemet (sida 151). De som ställer upp ett logiskt argument mot 

Guds existens formulerar ofta själva sin uppställning (som Tuveson ovan). Det är ingenting som säger 

att en sådan uppställning är giltig. Argumentet har också med gudsbilden att göra. De som 

argumenterar mot Guds existens utifrån det onda i världen missar ofta tre viktiga attribut som Gud 

har. Gud är fri. Gud äger allting. Gud är också Domaren och har rätten att döma. Som Skaparen och 

ägaren av allting, och som fri, kan, får och har Gud rätten att göra vad han vill med sin skapelse. Gud 

är inte bara allsmäktig och kärleksfull. Han är också Skaparen av allting, allsmäktig, allvetande, 

allestädes närvarande, rättvis Domare. Om man inte tar dessa (tre) aspekter med i sin argumentation 

är den bristfällig. Eftersom Gud har frihet att göra vad han vill med det som är Hans, faller hela 

argumentet. 

”Vem skapade skaparen?” 

Texten slutar med en fråga ”Vem skapade skaparen?” Och trogen till sin text ger Tuveson åter 

ateisten det sista ordet. ”Ateister invänder då (frågan om design dyker upp igen) och ställer sig 

frågan vem som skapade Gud, och menar troligen att det är naturligt urval som står bakom det som 

kan uppfattas som en medveten design.” 

Här visar åter Tuveson sin bristande kunskap. Det är många evolutionister som säger att Darwins 

urvalsprincip är helt otillräcklig som en förklaring till organismernas uppkomst. Tuveson borde ha läst 

t.ex. James Shapiro, Evolution: A view from 21st Century, FT Press Science, 2011, eller Thomas Nagel, 

Mind & Cosmos med underrubriken ”Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature Is 

Almost Certainly False”, Oxford University Press, 2012. (Det finns många fler darwinkritiska böcker). 

Shapiros och Nagels böcker har varit tillgängliga då Tuveson skrev sin text, men han har tydligen inte 

haft något behov av att ta reda på hur det egentligen ligger till med Darwins urvalsprincip.  

 

Min slutreflektion 

Tuvesons text kan betraktas som ateistisk propaganda. Den troende människan och hennes 

livstolkning kritiseras. Den troende är okunnig, outbildad, okritisk och kan inte försvara sin 

livstolkning. Texten börjar med ett citat från Dawkins och slutar med ett citat från Dawkins. Tre 

gånger citeras Dawkins. Den andra ateisten Atkins citeras en gång. Richard Dawkins, Peter Atkins och 

Stephen Jay Gould blir de auktoritativa röster som eleverna bör ta till sig, och här har Dawkins en 

särställning. Både Atkins och Dawkins är nyateister. Gould var en man på vänsterkanten och också 
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ateist (men av en ”mjukare” sort än de två övriga). Inte ett enda citat från kreationister eller ID-

anhängare! Han nämner ens inte någon vid namn! Detta är bedrövligt.  

I början skrev Tuveson att syftet med texten var ”att diskutera hur relationen mellan religion och 

vetenskap kan tolkas och uppfattas, till exempel beträffande frågor om skapelse och evolution.” Och 

vidare att eleven kan ”utveckla [sina] ’kunskaper om olika uppfattningar om relationen mellan 

religion och vetenskap samt förmåga att analysera dessa’.”(Sida 73) Tuveson skrev också: ”Vi får … 

inte glömma bort att visa respekt och tolerans för varandras åsikter. Målet med avsnittet är ge olika 

perspektiv på denna intressanta fråga, inte att visa att den ena sidan har rätt och den andra har fel.”  

Min analys ovan har visat hur kapitalt Tuveson misslyckas med sitt syfte med texten. Vem har fått 

föra talan för kreationister och ID-anhängare? Ingen! Däremot har ateisten Dawkins (med stöd av 

ateister Atkins och Gould) fått tala utan hinder! Och hur har eleverna någon möjlighet att ”analysera 

dessa” (skapelse och evolution) när bara den ena får tala för sin sak och kritisera den andra, medan 

den som blir kritiserad ges ingen möjlighet att svara på kritiken! Den ”andra” får finna sig i att bli 

kritiserad utan möjlighet till att försvara sig. Av ”varandras åsikter” får i verkligheten bara den enas 

åsikt utrymme.  

Förutom Dawkins, Atkins och Gould nämns Ghillean Prancei och Allan Sandage, som är kristna men 

har mig veterligen inget med vare sig kreationism eller intelligent design att göra. Tuveson har ett 

kort citat från Sandageii som kommer från en webbsida. Varför har inte Tuveson någon hänvisning till 

denna webbsida varifrån han kopierat citatet? Varför har han inte angett källan till Atkins-citatet? 

Källor till Dawkins anger han. Tydligen vill han ge eleverna tillfälle att plocka upp Dawkins böcker.  

I Tuvesons text saknas ett avsnitt med rubriken ”Evolutionskritik” eller ”Kritik av ateism” eller 

liknande, medan han har ett avsnitt med rubriken ”Religionskritik”. Opartiskhet och objektivitet lyser 

med sin frånvaro i Tuvesons text. 

Det finns bara ett uttryck som kan beskriva Tuvesons text: propaganda för ateismen. Om texten ger 

uttryck för hela den svenska skolans inställning till religion och dess förespråkare är situationen 

alarmerande. 

                                                           
i
 En interview med Ghillean Prance finns här: 
http://www.cis.org.uk/upload/Resources/Interviews/interview_g_prance.pdf 
ii
  Sandage citat finns här: http://www.leaderu.com/truth/1truth15.html 


