
1 
 

Vitenskapelig status til Intelligent Design1 
 

I sin bok 'Origin of Species' angriper Darwin stadig den vitenskapelige status til 'kreasjonisme-teorien'. Det var ut 

fra forhold som utvikling i fossiler over tid, homologi og bio-geografisk fordeling som Darwin mente at 

kreasjonister ikke kunne forklare på vitenskapelig vis. Det var den metodologiske legitimiteten ved 

kreasjonistsynet Darwin kritiserte. Darwin var lei av kreasjonisters henvisning til ett felles design, når det var 

snakk om homologi. Hans mening var at det ikke var en vitenskapelig forklaring. Det innebærer at synet på 

vitenskap fikk endret innhold med Darwin i forhold til tidligere naturalister2. 

Darwins syn var en blanding av uttrykk for og etablering av en framvoksende positivisme. Positivismen er en 

filosofisk retning som kun bygger på kjensgjerninger gitt gjennom erfaring. All viten er begrenset til sansedata, 

og denne viten kan kun nås gjennom metodisk og vitenskapelig observasjon av virkeligheten.. Man søker gjerne 

etter vitenskapelige lover som styrer samfunnet på samme måte som dem vi finner i fysikken. Metafysikk 

avvises, da erkjennelse kun kan baseres på empiri3. Denne 

redefineringen av vitenskap ble ikke grunngitt så mye av 

argumenter, som av en underliggende forutsetning om at sann 

vitenskap var positivistisk. 

Darwin begynte å utvikle et sett ideer om hva som skal til for å 

kalle en forklaring vitenskapelig. Det var en bestemt praktisk 

anvendelse av hans 'naturlige utvalg', med den følge at 

kreasjonistiske teorier ble avvist som uvitenskapelige. Darwins 

etterfølgere gjennom det 20. århundre anropte ulike normer 

for vitenskapelig praksis fra vitenskapsfilosofien. En periode var 

positivismen og senere neo-positivister, f.eks. Karl Popper 

dominerende, og fra dem hentet en krav om bevisbarhet og 

senere falsifiser-barhet og lovmessige forklaringer. Disse har fungert som 'brøytestikker' eller avgrensninger for 

å oppdage og finne teorier, som så holdes utenfor den vitenskapelige farbare vei. 

Det ironiske er at det viser seg at mange av disse 'brøytestikkene', viser seg i like stor grad å stenge ute 

naturalistiske evolusjonære teorier. Faktisk eksisterer det nå et arkiv av litteratur som drøfter hvorvidt 

neo-Darwinismen, med sine historiske og sannsynlighetsmessige-dimensjoner, er vitenskapelig målt mot ulike 

vitenskapsoppfatninger. Noen har lurt på hvorvidt bruken av fortellinger i neo-darwinismen avviker fra kun å 

holde seg til lovmessige forklaringer. Andre har spurt hvorvidt neo-darwinismen er falsifiserbar, eller hvorvidt 

den gjør sanne og etterprøvbare forutsigelser. Sir Karl Popper erklærte i 1974 neo- darwinistisk evolusjonær 

teori som et 'metafysisk forskningsprogram'. Da han senere fant å måtte justere kravet om falsifiserbarhet til 

'falsifiserbart i prinsippet', fant han at neo-darwinismen kunne påregnes vitenskapelighet.  

                                                           
1
 Fra «Science and Evidence for Design in the Universe», S.C.Meyer s.151-198 

2
 Gillespie; Darwin,s.1-18, 41-66, 145-156. 

3
 http://no.wikipedia.org/wiki/Positivisme 
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En forsøkte lenge å finne fellesnevnere ut fra metodologiske kriterier, slik at en kunne skille ut hva som var 

vitenskapelig og hva som var kvasivitenskapelig. Men ut fra at en benytter så ulike metoder i ulike vitenskaper, 

var det vanskelig nok å bli enige om hvilke metoder som kunne godkjennes og ikke. Selv om ikke 

vitenskapsfilosofer har klart å bli enige om 

hva som skal fungere som 'brøytestikker' 

(demarkasjons-kriterier), så spiller det like 

fullt en rolle i legfolks oppfatning om hva 

som er vitenskap. Dermed må vi se på 

hvorvidt det er forskjeller mellom ‘design 

og descent’ (avstamnings) teorier i så 

måte.  

Vi vil kalle design-teorier de som regner 

med en ekstern intelligens som forklaring 

til opphavet for biologisk form og 

kompleksitet. Eksempel på 

avstamningsteori er Darwins teori om 'felles avstamning med modifikasjoner', som stoler utelukkende på 

naturalistiske prosesser i så måte. Vi vil i det følgende legge opp til en metodisk ekvivalens (likhet) mellom 

design og avstamnings-teorier av flg. grunner: i) Vitenskapsfilosofer har ikke klart bli enige om felles 

brøytestikker (demarkasjons-kriterier) i forhold til de mange ulike metoder som brukes i ulike vitenskapelige 

sammenhenger. ii) Vi vil betrakte spesifikke argumenter som har vært benyttet mot design. iii) Siden både 

design og avstamnings-teorier er knyttet til historien, vil vi betrakte hva vitenskapen i dag sier om den logiske og 

metodologiske karakteren til historiske vitenskaper. Om det blir for detaljert og filosofisk for noen, kan vi 

foregripe og si at en nær metodologisk ekvivalens mellom design og avstamnings-teorier vil framtre som resultat 

av metodologiske analyser av de historiske vitenskapene. 

Spesifikke argumenter mot design 
Designargumenter er framført som uvitenskapelige fordi de: a) ikke forklarer ved å referere til naturlover 

(naturlige årsaker) b) påkaller uobserverbare hendelser c) ikke er testbare d) ikke gjør forutsigelser e) ikke er 

falsifiserbare f) ikke gir noen mekanismer å forklare etter g) ikke er forsøksvise og h) ikke har noen 

problem-løsnings kapasitet. For å gå noenlunde grundig inn på noen av disse, må vi begrense oss til de tre første 

kriteriene. 

a) Forklaringer ved naturlige årsaker 

Det mest fundamentale argument mot design-teorien er i flg. Michael Ruse4 om at vitenskapelige teorier må 

forklare i henhold til naturlige årsaker. I følge ham må en alltid se etter ubrutte årsakskjeder, om en vil forklare 

ting på vitenskapelig måte. Et problem med Ruses syn er at han likestiller vitenskapelige lover med forklaringer. 

Til det er å si at mange naturlover bare kan gjengis deskriptivt, og ikke forklarende, eks. gravitasjonsloven. I følge 

Newton selv beskrev denne loven virkeligheten, men forklarte den ikke5. For tilhengere av 'vitenskapelige 

brøytestikker' er dette alvorlig, da fysiske lovmessigheter framstilles som ideal for andre vitenskaper å hige 

                                                           
4
 Michael Ruse; «Philosophers Day», s. 21-26. 

5
 Laudian; Science, s.354. 
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etter. Men lover kan ikke sidestilles med forklaringer, både fordi mange lover ikke forklarer og fordi mange 

forklaringer ikke utgjør noen lov6. Spesielt i historiske vitenskaper avhenger forklaringer eksklusivt av tidligere 

årsaksforhold og begivenheter, heller enn av lover. 

Som eks. på geologisk forklaring kan nevnes at for å forklare de høye fjellformasjonene i Himalaya, i forhold til 

andre fjellpartier, trekkes fortidig plassering av asiatiske landskap og underjordiske ‘lag’ i jordskorpen, i forhold 

til hverandre. . Som bakgrunn for opphavet til 1. verdenskrig har historikere angitt i) ambisjonsrike generaler hos 

keiser Wilhelm ii) den fransk-russiske forsvarspakten iii) snikmordet på tronarving Frans-Ferdinand. Nære bånd 

mellom Serbia og Russland kan sikkert også tilføyes. For å forklare månelandingen i 68-kan en ikke referere bare 

til tyngdekraften. Den kan forklare selve nedstigningen, men ikke i seg selv oppskyting av rakett og 

månelandingsfartøy. Forklaring på hvordan astronautene kunne overleve, avhenger ikke på naturlover alene, 

men av hvordan ingeniører kunne endre forholdene de ble utsatt for, ved å imøtekomme begrensningene som 

jordbundne objekter utsettes for.  

Som et eks. fra evolusjonsbiologi, hevder bl.a. Michael Ruse at 'evolusjon er et 

faktum,'7 selv om det ennå ikke er formulert en fullgod teori for hvordan 

stor-skala biologiske endringer generelt forekommer. Det kan være et eks. på 

hvordan en person 'møter seg selv i døra' når samme M. Ruse krevde 

lovmessige forklaringer på vitenskapelige sannheter. Innen evolusjonsteorien 

eksisterer det teorier om hva som hendte, og egne teorier om hvordan ting 

kunne ha hendt. Den tidligere rent historiske forklaring krever ikke den senere 

tilsynelatende lovmessige forklaring. Felles avstamning forklares ikke ved 

noen lovmessighet, men ved å postulere et hypotetisk mønster av historiske 

hendelser. Om det var tilfelle, ville det gjøre rede for ymse biologiske 

observasjoner, som ifølge Darwin skyldtes felles avstamning8. Postulerte 

fortidige hendelser, eller mønstre av dette, utgjør det primære 

forklaringsmaterialet, ikke naturlover9. 

Her kan tilhengere av biologiske brøytestikker (demaraksjonskriterier) hevde 

at fortidige hendelser har forklaringskraft, men benekte at en kan trekke fram 

overnaturlige begivenheter. Ruse og R. Lewontin har argumentert for at 

overnaturlige begivenheter, er uvitenskapelige, fordi de ødelegger eller 

motsier naturlovene, som gjør vitenskap umulig -etter deres syn. Mange nåværende filosofer er uenige med 

Ruse og Lewontin om dette. Historisk var Isaac Newton og Robert Boyle det.. I de fleste tilfeller hvor intelligens 

er på ferde, enten gudommelig eller menneskelig, så er det ofte bare initielle randbetingelsene som endres. Det 

er for stort emne til å gå inn på nå, kan henvise til ‘Finjusterte naturkonstanter’. Vi må bare konstatere at 

'brøytestikker/demarkasjonskriterier' nå utgjør et skille i forhold til naturalistiske forklaringer, mens det tidligere 

var naturlover. 

                                                           
6
 Scriven; “Truisms”, s.450; Meyer, Of Clues, s.40-75 

7
 Ruse, Darwinism, s.58; Gould, «Evolution», s.119-121 

8
 Darwin, Origin, s195.  

9
 Ruse, Darwin Defended, «It is probably a mistake to think of modern evolutionists as seeking universal laws at work in 

every situation», s86. 
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Men om vi er en smule kritiske i forhold til dette, kan vi spørre ‘hvorfor ikke-naturalistiske forklaringer er 

mindreverdige vitenskapelig sett’. På hvilket nøytralt grunnlag/ uavhengig av metode, og ut fra et 

ikke-sirkulært argument kan en gjøre det? Bare å påstå det er å ta poenget oppe til diskusjon, for gitt. 

Testbarhet og Ikke-observerbarhet 

Innvendingen som kommer her, er at 'mirakler er uvitenskapelige, fordi de ikke kan observeres empirisk.' 

Molekylærbiolog Fred Grinnell ahr f.eks. argumentert at fordi ID ikke kan bli målt, talt eller fotografert, så er det 

ikke vitenskap10. Denne begrunnelsen ble i 1993 brukt for å flytte professor Dean Kenyon fra sitt klasserom. Han 

er en biofysiker, som etter årelangt arbeid med kjemisk evolusjon, omfavnet ID. Hans kritikere hevdet at ID feilet 

på vitenskapskriteriet, fordi det refererte til en usett Designer som 'ikke kan testes'. Fravær av observerbarhet 

framstilles her som hinder for at noe kan testes. Men dette er feilaktig ut fra moderne vitenskap, f.eks. innen 

teoretisk fysikk.  

Felt, atomer, kvarker, mentale tilstander er eks. på enheter som ikke kan observeres direkte, men like fullt kan 

testes ut fra sine virkninger. De fleste er nettopp oppdaget p.g.a. vitenskapelige undersøkelser. Mange 

vitenskapelige hypoteser må evalueres indirekte ved å sammenligne deres forklarende kraft med alternative, 

konkurrerende hypoteser. I kappløpet om å klarlegge DNA-molekylet, ble både en dobbel og trippel-spiralform 

vurdert, siden begge kunne forklare et fotografisk røntgen-bilde av den. Strukturen kunne ikke en gang indirekte 

studeres via mikroskop. Men til slutt ble den doble-spiralformen foretrukket, fordi den kunne forklare andre 

funn som den tredoble ikke kunne forklare.  

Ikke-observerbarhet er et vanlig fenomen på slike områder. Det 

reiser vansker for tilhengere av demarkasjonskriterier, som vil 

benytte ikke-observerbarhet som et kriterium for å diskvalifisere 

design. Det forhindrer ikke samme darwinister i å hevde at 

biologiske prosesser det er snakk om, makro-evolusjon, foregår 

for sent til å observeres. Det gjør ikke situasjonen bedre når det 

hevdes at det foregår for raskt til at virkningen kan observeres i 

fossil-materialet. Verken mekanismene til ET eller ID kan 

observeres direkte.  

Opphavs teorier må gjøre forutsetninger om hva som hendte i 

fortiden, for at nåværende trekk ved universet skal forklares. 

Ikke-observerbare enheter må 'rekonstrueres' ut fra nåværende spor. Positivistiske testmetoder som bygger på 

direkte observasjon av gjentagende begivenheter, har lite å tilføre i en slik sammenheng. Darwin klaget i et brev 

til Joseph Hooker: 'jeg er faktisk trøtt av å fortelle folk at jeg ikke gir meg fore å framstille direkte bevis for at en 

art går over til en annen. Men jeg tror i hovedsak at dette synet er riktig, fordi så mange fenomener kan bli 

gruppert og forklart på det viset11. Indirekte mente han at teorien ville bli testet ..ved å se hvordan den forklarer 

atskillige store og uavhengige datamaterialer.. Ut fra samme tankegang skulle det være mulig å teste design, 

siden ikke-observerte data fra en designer kan ha empiriske konsekvenser i nåtiden. I det hele vekslet Darwin 

mellom å kritisere kreasjonistiske forklaringer, enten for å vise at de ikke var i stand til å forklare fakta -eller ved 

                                                           
10

 Grimnell, Radical InterSubjektivity: Why Naturalism Is an Assumption Necessary for Doing Science. 1993.  
11

 C.Darwin, More Letters of Charles Darwin. Ed. F.Darwin 2 vols (London: Murray, 1903) I:184. 
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at de var uvitenskapelige. Ved å sammenligne forklarende kraft ved de to teoriene, ID og ET, kan en gjøre 

slutninger om egnetheten ved dem. Det gjelder for begge to. 

En lignende ekvivalens mellom design og avstamnings-hypotesen finner vi i forhold til andre kriterier. 

Falsifisering synes å være vanskelig i forhold til opphavsteorier. Problemet er ofte at ‘fraværet av bevis ikke er 

noe bevis for fravær’. Noen biologer hevder at ID ikke er falsifiserbar, fordi den ikke er testbar med 

vitenskapelige metoder. Andre stiller fram vitenskapelige argumenter i den hensikt å falsifisere ID. Nå kan det jo 

ikke være begge veier: om den kan falsifiseres, er den falsifiserbar. Til vanlig er det bedre om noe ikke 

falsifiseres, slik at det er sant. Men akkurat i forhold til disse kriteriene synes det som viktigere at noe kan 

passere som vitenskap-fordi det kan falisifiseres, enn at det stemmer med historiens forløp. 

Kravet fra ID er: 'Ingen naturlig prosess kunne ha produsert dette systemet'. For å falsifisere dette, kreves bare 

at minst én naturlig prosess kan frambringe systemet. Kravet fra neo-darwinismen er: 'En eller annen naturlig 

prosess kunne ha produsert dette systemet'. For å falsifisere dette, må en vise at systemet ikke kunne dannes av 

noen av et uendelig antall naturlige prosesser, noe som i praksis er ugjørlig. Spørsmålet blir mer hvorvidt ET er 

falsifiserbar, enn om ID er det. En bør i den sammenheng være bevisst på hvorvidt en hypotese er falsifiserbar 

eller ikke. Så bør en så konkret som mulig positivt demonstrere kravene ved hypotesen. Endelig kan det bli 

nødvendig å være konkret på hva som skal til for å falsifisere hypotesen. Som Darwin sa: 'Om det kunne 

demonstreres at noe komplekst organ eksisterer, som ikke kunne blitt dannet ved tallrike, påfølgende små 

endringer, ville min teori bryte sammen. Det drøftes annensteds 

hvorvidt f.eks. E-coli bakterien har oppstått spontant, via design, 

eller gradvis ved felles avstamning.  

En annen likhet mellom ID og ET er at begge kan påvise at noe 

har forekommet, men at begge sliter med å forklare hvordan det 

har skjedd. Det vil i så fall indikere at begge er ufullstendige 

teorier. De fleste opphavs teorier er på et eller annet vis 

ufullstendige m.h.t. årsaker. Å fastslå at mekanismer er 

nødvendige i forhold til opphavsteorier, antar uten bevis at alle 

vitenskapelige grunner er mekanistiske årsaker. Det er nettopp 

et uttrykk for naturalisme, som ikke er et vitenskapelig, men et 

livssyns-standpunkt. Motsatt om filosofiske naturalister ikke vil 

akseptere ekstern bevissthet/intelligens, en mental handling etc., så kan de ikke benekte at slike enheter kan 

fungere som fortidige årsaker, dersom de fantes. Det har ikke vært demonstrert at naturlige årsaker har 

produsert store mengder kompleks, spesifikk informasjon, mens det stadig forekommer at bevisste intelligens 

produserer dette. 

Metodologisk karakter ved historiske vitenskaper 
 

Verken ID eller ET kan møte krav om direkte testbarhet, som innebærer streng bevisførsel. Ingen av dem kan 

heller møte krav om testbarhet ut fra tilleggskrav om repeterbarhet. Men begge kan møte krav om testbarhet 

som slutning til den beste forklaring. Likeså kan de testes i forhold til sammenlignende forklarende kraft. Begge 

Bilde 5 E-Coli bakterie Fra: 
http://www.studyblue.com/notes/note/n/midd
y-ii/deck/5472074 

http://www.studyblue.com/notes/note/n/middy-ii/deck/5472074
http://www.studyblue.com/notes/note/n/middy-ii/deck/5472074
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henviser til begivenheter i fortiden, som ikke kan bevises direkte og som kanskje ikke vil skje igjen 

(engangsskapelse). Generelle demarkasjonskriterier feiler overfor ID og ET, fordi de overser spesifikke 

karakteristika ved historiske vitenskaper. Men i hvilken grad kan en skille metodologisk status ved design i 

forhold til avstamningshypotesen`? 

Det finnes tre generelle karakteristika ved historiske vitenskapsdisipliner. Disse trekkene stammer fra behovet 

for å forklare nåtiden ved å referere til fortiden. De er opptatt av å oppdage, klassifisere eller forklare 

uforandrede lover og egenskaper ved naturen. Slike disipliner kalles gjerne induktive, eller lære om 

lovmessigheter (fra nomos-lov). Historiske vitenskaper kan skjelnes fra ikke-historiske vitenskaper ved hjelp av 

tre følgende kjennetegn: 

1) Den historiske interessen eller spørsmål som motiverer deres utøvere. I historiske vitenskaper er en 

opptatt av ‘Hva som skjedde’ eller ‘hva som fikk dette til å oppstå’? Til sammenligning er de i induktive 

vitenskaper gjerne opptatt av spørsmål som ‘Hvordan fungerer naturen vanligvis?’ 

2) Den historiske type av slutninger som benyttes:  

Historiske disipliner søker å forklare begivenheter og data 

ikke primært knyttet til lovmessigheter, men ved å knytte 

til tidligere begivenheter eller sekvenser av begivenheter, 

‘årsakshistorier’. Alle historiske teorier avhenger av hva 

C.S.Peirce kalte ‘abduktive slutninger’12 Slike forklaringer 

postulerer ofte fortidige begivenheter eller enheter, som 

ikke kan observeres direkte. F.eks. slutter detektiver 

abduktivt/retrodiktivt for å rekonstruere begivenhetene 

omkring en forbrytelse etter at den skjedde. I så måte 

fungerer de likt vitenskaps historikere, når de slutter seg 

til historien ut fra dens resultater. 

3) Den spesifikke typen av historiske forklaringer som 

benyttes. I historiske vitenskaper finner en forklaringer av 

årsaker til spesielle begivenheter, ikke lovmessige 

forklaringer til generelle fenomen. Viser til tidligere eks. 

Som forklaring til forspill til 1. Verdenskrig og fjellutformingen i Himalaya. I tillegg deler historiske 

vitenskaper et fjerde kjennetegn sammen med mange andre vitenskapstyper. 

4) Indirekte metoder for testing, som slutninger til den beste forklaring. Testing må skje ved bl.a. å  

‘sammenligne forklarende kraft ved konkurrerende teorier’. 

 

Avstamningsteorien i forhold til nevnte kjennetegn: 

1) Darwin var klart motivert av en hensikt. Et av hans primære mål i ‘Origins of Species’ var å etablere et 

historisk poeng, nemlig at arter ikke hadde oppstått uavhengig, men var oppstått ved transmutasjoner 

fra en eller veldig få tidlige forfedre. Han søkte å vise at livets historie lignet et enkelt, kontinuerlig 

forgrenet tre. Dette bildet av biologisk historie atskilte seg merkbart fra hans motstandere, som så 

livets historie som en matrise av parallelle avstamningslinjer. Slik han selv uttrykker det i ‘Origins of 

                                                           
12

 C.S. Pierce, “Abduction and Induction”, The Philosophy of Pierce, ed. J. Buchler (London: Routledge, 1956) s.150-156,  

Bilde 6 Slutte seg til historie ut fra resultater Fra: 
http://essexacupunctureroom.co.uk/acupuncture/it
s-elementary-my-dear-friend/ 

http://essexacupunctureroom.co.uk/acupuncture/its-elementary-my-dear-friend/
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Species’: ‘Jeg hadde to atskilte mål i syne. Først å vise at arter ikke var skapt separat, og dernest at 

naturlig utvalg hadde vært 

sjefarkitekten for 

endring’13 

2) Darwin benyttet også en 

karakteristisk historisk 

måte å argumentere på. 

Darwin benyttet historiske 

slutninger. Han benyttet 

en serie argumenter for å 

støtte sin historiske 

påstand om felles avstamning14. Disse argumentene er 

eksempler på abduktivt eller retrodiktivt resonnement. 

Han benyttet evidens fra fossilmaterialet, komparativ anatomi, embryologi og bio-geografi som spor til 

å slutte seg fram til et mønster av fortidige bio-historiske begivenheter. 

3) Darwin sluttet ikke bare noe om en historisk fortid, men formulerte historiske forklaringer. Historiske 

forskere vil gjerne søke å slutte seg til forutgående årsaker, som –hvis de er sanne, vil tjene til å 

forklare vide klasser av relevante data. Basert på sitt potensiale til å forklare, vil ofte historisk fortid bli 

brukt som en forklaring. Ved å slutte seg til avstamning som en fortidig årsak, konstruerte Darwin en 

historisk forklaring i hvilken mønstre av fortidige begivenheter utgjorde den primære forklarende 

kraften. Gould sier det slik at ‘Origins of Species’ utgjør kravet om at ‘historien står for den koordinerte 

årsaken til relasjoner mellom organismer’.  

4) Darwin benyttet også indirekte testing. Han fastsatte dens relative forklaringskraft. Han så om teorien 

hans forklarte store og uavhengige klasser av fakta15. Han klargjør dette i et brev til Asa Grey, hvor han 

sier: Jeg tester denne hypotesen (felles avstamning) med så mange generelle og temmelig veletablerte 

forslag jeg kan finne.. Og det synes for meg, antatt at en slik hypotese ville forklare slike generelle 

forslag, burde vi –i pakt med vanlig vitenskaps praksis tillat den inntil en bedre hypotese finnes16 

 

Designteorien i forhold til nevnte kjennetegn 

 

1) Det synes å være en klar sammenheng mellom spørsmål om hvordan naturen vanligvis fungerer, og 

hvordan begivenheten det fokuseres på, oppsto. De som postulerer en intelligent Designer gjør det 

som svar på spørsmål på formen: ‘Hvordan oppsto denne begivenheten?’ Mht. til interesse for 

opprinnelsesspørsmål, er design og avstamnings-hypotesen klart ekvivalente (likeverdige). 

2) Slutninger mht. intelligent design, er klart abduktive/retrodiktive. Den prøver å slutte fra nåværende 

fakta i den naturlige verden-som informasjonsinnholdet i DNA-sekvenser, og ikke-reduserbar 

kompleksitet i nanomolekylære maskiner, til en fortidig ikke-observert årsak. ID søker også å vise at 
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 C. Darwin, «The Descent of Man», 2d ed. (London: A.L.Burt, 1974),s61. 
14

 Darwins Origin, s.331-434. 
15

 Sitert i Gould; Darwinism, s.70. 
16

 F.Darwin, ed., Life and Letters of Charles Darwin. 2.vols (London: D.Appleton, 1896), I:437. 
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mange fakta kan forklares, ut fra forutsetningen om design. Design og avstamingshypotese er også 

ekvivalente i forhold til abduktiv historiske metode. 

3) Design slutninger kan også tjene som årsaks-forklaringer. Om de støttes, kan de forklare mange ulike 

klasser av fakta. Om de først ble adoptert, ville de forsyne tilsvarende forklaringsressurser som ved 

avstamningsypotesen (ET). Det er klare metodelikheter mellom design og ET i å postulere fortidige 

begivenheter for å forklare opprinnelsen til nåværende fenomener. Igjen synes de to metodene 

ekvivalente. 

4) Design kan også testes indirekte, på linje med avstamningshypotesen. Tilhengere av design gjør et 

poeng av at ID kan forklare de samme kjennetegn som ET, og i tillegg noen som ikke ET kan forklare. 

Slik som kompleks, spesifisert informasjon i DNAet.  

Noen vil være redd for at om en gir etter for design ved opprinnelsen, virker det på samme måte som 

om en oppgir standard vitenskap i det hele. Men som allerede nevnt er det ved opphav til nye 

begivenheter og enheter at design kan trekkes inn som historisk metode. Fornuftskriterier kan 

anvendes for når det er forsvarlig og nødvendig å trekke inn design. Når det gjelder hvordan ting 

fungerer til vanlig, er det ikke noen forskjell mellom de to konkurrentene ID og ET. At det skal være 

uvitenskapelig å henvise til design når en skal uttale seg om hvordan begivenheter oppsto, kan 

motbevises ved eksempler. I arkeologi og SETI (Search for ExtraTerresterial Intelligence) er det 

standard metodologi å 

trekke inn intelligent 

aktivitet, når en ser spor som 

tyder på det.  

 

Design-antydninger vil møtes 

av teoretisk konkurranse, og 

må sammenlignes med 

forklaringsevnen til både 

naturen og ekstern 

intelligens. Tidligere var en 

opptatt av at intellektuell latskap kunne danne 

grunnlag for påstander om design. Men i våre 

dager er det mer på grunnlag av det vi vet, enn av 

at vi ikke vet, at forutgående intelligent aktivitet postuleres. F.eks. er det bare intelligens som er kjent 

som grunnlag for spesifisert, kompleks informasjon17. Og når man bare har en eneste kjent forklaring, 

så må den også være den beste. Alle spørsmål om hvordan naturen normalt opererer, vil ikke besvares 

ved design. Lovene den opererer under tar vitenskapen for gitt, og det er evt. ved initialbetingelser og 

fininnstilling av disse det kan være snakk om design her.  
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 M.Behe, Darwins Black Box, (New York: Free Press, 1996) 
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