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TEMA

Apor, 
ord och folk

För många år sedan blev jag svarslös 
när jag argumenterade med en god 
vän som trodde på teistisk evolution1: 
- ”Om Gud inte utvecklade oss från 
apor, varför gjorde Han oss då så lika 
dem?”, undrade han – och jag visste 
inte vad jag skulle svara.

genom att ständigt påminna oss om att vi är skapade varelser. 
2 människans herraväl-

de över skapelsen präglats av arrogans, skövlande och i många 

-

riga varelser som påminner oss om vilka vi är. Tänk om livet 

”gudar”.

mellan människor och andra varelser så vet vi alla att vi är an-

norlunda. Väldigt annorlunda. Men hur annorlunda?

MÄNSKLIGT SPRÅK 

-

”den 

mest intressanta egenskapen som utvecklats under de senaste 500 

miljoner åren”.3

-

Nowak.

 Alla djur kommunicerar. Fåglar sjunger, hundar skäl-

ler, bin dansar, schimpanser skriker och gör grimaser. Till och 

och om vad som händer i stacken, när de möter och vidrör var-

andra. Men bara människan har ett syntaktiskt språk.

obegränsade kombinationer. All kommunikation är symbolisk 

innebörd. En hund kan skälla välkomnande på sin husse eller 

matte, eller som en varning till en inbrottstjuv. Apor kan lära 

sig att använda tecken som symboler, men som regel handlar 

-

kvarstår, och symbolernas inbördes ordning spelar ingen roll. 

svenska språket) och av det konstruera en obegränsad mängd 
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innebörder, utan det gör även deras inbördes ordning. En apa 

-

-

SPRÅKINLÄRNING
”Språkinlärningens paradox”4 -

lär sig språkets regler genom trial-and-error genom att anpassa 

vad de hör till en begränsad uppsättning av grammatiker som 

”universell grammatik”.

 Evolutionister ogillar idén om en inbyggd universell 

-

uppsättningar av grammatiker i den universella grammatiken 

måste överskrida de 6 000 kända mänskliga språken, men den 

döva personer behandlar i samma områden av hjärnan som hö-

rande personer behandlar det talade språket.5 -

universella grammatiken inte ens är beroende av ljud.)

-

ar av grammatiker att välja bland hade barnet aldrig kunnat 

-

lan vad som hörs och den ”ideala” inbyggda versionen. Men som 

språkligt enhetlig miljö växer upp och talar samma språk (såvida 

6

 Hur kunde ett sådant system utvecklas genom muta-

”SPRÅKEVOLUTION”

utan … av en population”.7 -

sådana personer!

 Så de inleder sitt evolutionära scenario med: ”Vi har 

en population med individer. Varje individ använder ett visst be-

stämt språk.”

ett darwinistiskt ”den-bäst-anpassade-överlever”-scenario 

grammatiken börjar på ett liknande sätt: ”Föreställ dig en popu-

lation av individer som använder sig av [ett antal olika] univer-

sella grammatiker” -
3

bör-

ja

måste man börja

samhälle kan kommunicera med hjälp av språk måste man börja 

-

ta är inte bara ett cirkelargument utan ett helt komplex av sam-

mankopplade och ömsesidigt beroende cirkelresonemang!

EXPERTERNA ÄR ÖVERENS
-

8 Han presenteras 

i boken som ”världens ledande expert inom människans popu-

lationsgenetik … som under de senaste 55 åren har utvecklat ge-

niala metoder för att förstå allas vår historia … om hur vår art 

har evolverat och spridits och gett upphov till olika folkgrupper, 

kulturer och språk”.

9 ”Barn föds 

med anlag och förmåga att lära sig ett språk … det fordrar en nog-

grann anatomisk och neurologisk grundval” som apor saknar, 
10

PROBLEM FÖR EVOLUTIONSTEORIN

-

att grammatiken och syntaxen hos vissa så kallade ”primitiva” 

som svenska och engelska.7
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”Men språkvetare har haft problem med att rekonstruera förhål-

landen ovanför [den språkliga] familjenivån”,11 
12 och vissa språkvetare 

13 ”Om vi vill förbli på absolut fast mark 

[och varför skulle vi inte vilja det?] är situationen värre än att det 

saknas ett tillförlitligt träd för att förena alla moderna språk: det 

är inte ens säkert att alla språk har ett gemensamt ursprung. De 

 14

-

evolutionära ursprung!

HÄPNADSVÄCKANDE TIDSPERSPEKTIV
Under tiden, i ”the real world”, är det inte bara den “enorma 

komplexiteten”5 hos de mänskliga språken som trasslar till evo-

är chockerande kort.

utvecklats under en kort tidsperiod för mellan 6 000 och 25 000 

år sedan”.15 -

vinkel. I enlighet med dessa evolutionister är det språket som 

99,9 procenten av språkhistoria vägen? Skapelsetroende skulle 

-

rade uttänjda tidsperiod på 6 000 – 25 000 år så hamnar vi, 

”korta tidsperioden” -

jorden.16

ARTIKELN I ETT NÖTSKAL

inte besvarat, frågan om språkens ursprung. Den är alldeles för 

komplex. De måste ha som utgångspunkt för sitt resonemang 

att språk existerar, och inte bara hos en individ, utan samti-

digt i ett helt samhälle. Och inte bara ett språk, utan tusentals 

språk. Och inte förvärvade utan inbyggda – och inte långsamt 

några få tusen år.

 Inte heller går det att härleda språken bakåt i tiden 

-

darwinistiskt mönster från det enkla till det komplexa, från 

förfäder till avkomlingar. Överensstämmelsen med det biblis-

ka perspektivet med en ung skapelse följd av en förskingring 

från Babel är däremot enastående!17
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6. ”Möjlighetsfönstret” för att lära syntax genom imitation stängs gradvis i 7-års
 åldern, vilket är anledningen till att barn utan svårighet omedelbart kan lära 
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13. Ref. 8 s. 138
14. Ref. 8 s. 142
15 Ref. 8 s. 145
16. 1 Mos 11:1-9
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