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Intelligent Design Jesper Vind Hent PDF Forlaget skriver: Ifølge naturvidenskaben er livet opstået ved
tilfældigheder og gennem millioner af års evolution. Mennesket og alle andre levende væsner har udviklet sig
fra en fælles stamform. Nogle religiøse grupper er modstandere af den naturvidenskabelige evolutionslære.

De mener, at der har stået en intelligent designer bag Jordens og livets opståen og udvikling - og at
mennesket er noget særligt.

Bogen Intelligent design giver en let tilgængelig gennemgang af naturvidenskabens evolutionslære
samt tilblivelsen af inteligent design-bevægelsen. Emnet sættes ind i en samfundsfaglig kontekst, med
udgangspunkt i amerikanske retssager om, hvorvidt intelligent design skal have plads i skolernes
biologiundervisning. Desuden perspektiveres til dansk intelligent design. Gennem bogen belyses

diskussionen mellem den naturvidenskabelige og den religiøse forståelse af livets opståen og udvikling, og
spørgsmålet diskuteres: Er det overhovedet muligt at kombinere en religiøs og en naturvidenskabelig

forklaring på livets og Jordens og livets tilblivelse?
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