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ABRAHAMS BARN 

En kritisk reflektion kring ett begrepp 
Torsten Löfstedt 

Läraren och folkbildaren Dorothea Rosenblad introducerade begreppet ”Ab-
rahams barn” i Sverige vid en konferens i Rinkeby 1991. Därefter började 
skolböcker i Sverige presentera judendomen, kristendomen och islam som ”ab-
rahamitiska religioner”, till skillnad från tidigare kurslitteratur där islam be-
handlades tillsammans med de andra så kallade världsreligionerna, hinduism 
och buddhism.1 Det finns goda skäl till denna ändrade uppdelning av världsre-
ligionerna. Ett är att antalet svenskar som är muslimer har ökat, vilket gör 
islam till en i högre utsträckning inhemsk religion, liksom kristendom och 
även judendom. Vidare finns det uppenbara likheter mellan islam, judendom 
och kristendom. Det ter sig kanske därför naturligt att presentera dessa tre re-
ligioner tillsammans som varianter av varandra.  

Det finns alla skäl att tro att de tre religiösa traditionerna är på något sätt 
besläktade. Men detta gör det inte lättare att undervisa om dem. Många män-
niskor upplever spänningar mellan människor med muslimsk bakgrund och 
icke-muslimer, bland annat just judar och kristna, som motiverats utifrån re-
ligionerna ifråga.2 Några läromedelsförfattare har försökt att främja fredlig 
samlevnad mellan muslimer och människor med annan religionstillhörighet i 
Sverige genom att lyfta fram likheterna mellan islam, kristendom och juden-
dom och att minimera skillnaderna. Tanken är att om utövarna av en religion 

                                                        
1 Jfr Beskows Trons Vägar (2003), där ”den islamiska världen” ingår i kapitlet ”Religiösa förhållanden 
utanför Europa.”  
2 Ingemar Glemme, f.d. ordförande i Stiftelsen Abrahams Barn, skriver om Rinkeby där Abrahams 
barn-projektet först utvecklades: ”Många av barnen kommer från länder där t.ex. muslimer och syri-
anska kristna levt i spänning, till och med fiendskap. I vissa fall har flykten till Sverige orsakats av sådan 
fiendskap” (Rosenblad 1994:4). 
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ser att de andra religionerna inte är så främmande kan fördomarna gentemot 
deras utövare minska.3  

Men hur ska likartade drag hos de olika religionerna bäst förklaras i en 
undervisningssituation? Hur kan man jämföra de olika religionerna utan att 
porträttera en religion som en avart av den andra? Anhängare till de olika re-
ligionerna brukar anse att just de har den rätta förståelsen av hurdan Gud är 
och hur han ska dyrkas. Hur ska dessa konkurrerande anspråk hanteras i ett 
sekulärt klassrum?  

Tar man ett historiskt tillvägagångssätt är det lätt hänt att den äldsta relig-
ionen, judendomen, blir utgångspunkt och mall, och senare religioner present-
eras som utvecklingar ur judendomen, vilket kan verka anstötligt för många 
muslimer och även för vissa kristna. Kanske är det därför flera läromedelsför-
fattare idag väljer att föra fram den lite vaga föreställningen om ett gemensamt 
ursprung.4 Den svenske religionshistorikern Christer Hedin skriver: ”Abraham 
är stamfader för judar, kristna och muslimer. Han är en symbol för deras enhet 
och gemensamma ursprung.”5 Hedin specificerar inte för vem Abraham skulle 
fungera som sådan symbol; det är kanske närmast han själv som vill att Abra-
ham ska ha denna symboliska innebörd. 

Flera författare till läromedel i religionskunskap på senare tid har följt 
Hedins exempel. Till exempel skriver Birgitta Thulin och Sten Elm i Religion 
A & B 2000:  

Enligt alla tre religionerna – judendom, kristendom och islam – blev Ab-
raham utsedd av Gud för att med sitt folk följa Guds lag. Den religion 
som uppstod har gett den etik och moral som fortfarande är gemensam för 
de tre skriftreligionerna […] De tre religionerna, judendom, kristendom, 
islam, har alla ett gemensamt kulturellt ursprung, den abrahamitiska 
kulturen och dess uppfattning om etik och moral. Den heliga skriften är 
till stora delar gemensam för de tre religionerna. Det är mer som förenar 
än som skiljer.6  

I Religion och sammanhang skriver Börge Ring: ”Judendom, kristendom och 
islam är så kallade systerreligioner. De har samma ursprung och en gemensam 
stamfader: Abraham”.7 I Punkt SO Religion A Grundbok del 1 skriver författar-
na, ”De monoteistiska världsreligionerna utgår från tre framträdande ledarge-
stalter: judendomen från Mose, kristendomen från Jesus och islam från Mu-
                                                        
3 Jfr Rosenblad 2009: 165; Mattsson Flennegård 2003: 212. ”Genom kunskap om varandras religioner 
och kulturer underlättas mötena mellan människor. Särskilt viktigt är att lära sig om varandras likheter, 
det som är gemensamt. Då blir det så mycket enklare att förstå och respektera varandras olikheter.” 
Malin Mattsson (Flennegård) har tidigare arbetat som projektledare i ”Abrahams Barn” (Rosenblad & 
Rosenblad 2004:7). 
4 Observera dock att Rosenblad (1994: 6) tydligt skriver “Både kristendom och islam har sina rötter i 
judendom”. 
5 Hedin 2004: 27 (boken utkom ursprungligen 1999). 
6 Thulin & Elm 2001: 76. 
7 Ring 2001: 51. 
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hammed. Men de tre religionerna har också en tidigare, gemensam ledare: Ab-
raham.”8 Malin Mattsson Flennegård skriver: ”Stamfadern Abraham grundade 
ingen religion men skapade förutsättningar för att judendom, kristendom och 
islam skulle komma att utvecklas. Genom hans barn och vidare ättlingar har 
Gud meddelat sig genom historien.”9 Läroboksförfattarna verkar alltså mena 
att de tre religionerna alla uppstod ur en urreligion, en urreligion som Abra-
ham ska ha praktiserat. Utifrån denna syn talar man om de tre religionerna 
som ”abrahamitiska religioner” och anhängarna benämns ibland ”Abrahams 
barn”. Dessa termer, eller deras motsvarigheter på andra språk, används flitigt 
inte endast i Sverige utan även i andra länder i Europa och i USA.10 Till ex-
empel skrev Francis Peters, professor i mellanösternstudier vid New York 
University, en jämförande introduktion till judendom, kristendom och islam 
under titeln The children of Abraham redan 1982. Där summerar han berättelser 
i Bibeln och Koranen om hur Gud visade sig för Abraham och fortsätter se-
dan: 

It is from this simple but astonishing act, a deity making contact with a 
paltry sheepherder on the margins of the Fertile Crescent, that the entire 
history of monotheism flows. That same deity has been worshiped by mil-
lions beyond the counting as the One True God, and his devotees have 
dominated, as Jews, Christians, and Muslims, the most profound sensi-
bilities of humankind for the length of recorded history.11 

I detta kapitel vill jag visa varför bruket av termerna ”Abrahams barn” och ”ab-
rahamitiska religioner” i läromedel är missvisande om man ser till religioner-
nas historiska utveckling. Jag visar också att genom att använda dessa uttryck, 
vilka speglar en bakomliggande ideologi, tar man inte sanningsanspråk hos 
många troende människor, inom de olika religionerna, på allvar. Slutligen 
kommer jag att argumentera för att det inte är i linje med styrdokumentens 
krav på en icke-konfessionell undervisning att lärare i religionskunskap tar på 
sig uppgiften att definiera den ”sanna” tolkningen av en religion. Detta bör 
istället överlåtas till de troende själva.  

En muslimsk syn  
Bodil Liljefors Persson, professor i religionshistoria, skriver att judendom, 
kristendom och islam ”har ett genealogiskt gemensamt ursprung i patriarken 
Abraham”.12 I läroboken Människan och tron (2003) ger Ola Björlin en modell 
som redovisar hur de tre religionerna alla har sitt ursprung hos Abraham.13 Jag 
ger en förenklad variant av denna modell här (bild 1).  
                                                        
8 Arlebrand, Olofsson & Uppström 2002: 40. 
9 Mattsson Flennegård, Eriksson, Hedengren 2003: 210.  
10 Valkenberg 2011: 154–155. 
11 Peters 2004: 7–8. Boken utkom ursprungligen 1982. 
12 Liljefors Persson 2011: 187. 
13 Björlin 2003: 81. 
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Föreställningen om ”Abrahams barn” presenteras som historisk sanning, men 
den speglar framför allt vad som kan betecknas som ett muslimskt synsätt på 
traditionerna – även om många av dem som lanserade begreppet i Sverige var 
aktiva i Svenska kyrkan.14 Koranens verser 3:65–68 – i Muhammed Knut 
Bernströms tolkning – lyder:  

Varför tvistar ni efterföljare av äldre tiders uppenbarelser om Abraham? 
Tora uppenbarades ju inte – och inte heller Evangeliet – förrän efter hans 
tid. Vill ni inte använda ert förstånd? Här tvistar ni [med varandra] 
om det som ni känner till; varför vill ni tvista om det som ni är helt 
okunniga om? Gud vet, men ni vet inte. Abraham var [till sin tro] var-
ken jude eller kristen – han sökte och fann den rena, ursprungliga tron och 
underkastade sig Guds vilja; och han vägrade ge avgudarna sin dyrkan. 
De människor som står Abraham närmast är helt visst de som följer hans 
exempel, såsom denne Profet [och skaror av] troende.15 

De som enligt Koranens text står Abraham närmast är de som delar Abrahams 
tro på den enda Guden och underkastar sig hans vilja. Denna tro är den tro 
som Koranen ”bekräftar”, och Guds vilja är det som Koranen förkunnar. Ko-
ranen betraktas av muslimer som en gudomlig uppenbarelse snarare än en 
mänsklig produkt knuten till specifika historiska omständigheter. Där Kora-
nen överensstämmer med Gamla eller Nya testamentet heter det ofta från 
muslimskt håll att Koranen ”bekräftar” det som är sant i dessa texter. Men vik-
tigare, när skrifterna avviker från varandra anses Koranen korrigera ”de tidi-

                                                        
14 Förutom Dorotea Rosenblad: Ingemar Glemme (prästvigd i Svenska kyrkan), Börge Ring (f.d. präst 
i Stockholms stift), Ola Björlin (förr aktiv i Svenska kyrkan, tillhör nu Katolska kyrkan). 
http://www.fa21.se/gd_arkiv/nr4_02/profilen.htm.  
15 Bernström 2000: 74 (hakparenteser i original). Även Q2:135; 3:95; 4:125; 6:79, 161; 16:120, 123 
(Larsson 2006: 74). 

 
Bild 1. Ola Björlins modell av religiöst släktskap 
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gare uppenbarelserna” som skulle ha korrumperats under seklernas lopp.16 
Detta inifrånperspektiv får konsekvenser för föreställningen om ”abrahami-
tiska religioner”. Mattsson Flennegård påstår att alla tre religionerna ”accepte-
rar tron på Abraham, Isak, Jakob och Moses”.17 Det hade varit rimligare att 
skriva att alla tre religionernas heliga texter nämner dessa fyra personer – men 
det som anhängare inom de olika religionerna säger om dessa personer är långt 
ifrån identiskt. Hon påstår även att ”Islam erkänner alla profeter före Mu-
hammed.”18 Återigen saknar detta påstående betydelse; vad betyder det att er-
känna ”alla profeter” om man samtidigt är övertygad om att den information 
som de andra religionernas skrifter och traditioner ger om dessa personer inte 
är tillförlitlig?  

Många muslimer är övertygade om att Koranens berättelser är historiskt 
tillförlitliga.19 Medan det är begripligt att de som håller Koranen som Guds 
uppenbarelse finner den tillförlitlig i alla hänseenden, är det påfallande att väs-
terländska religionsvetare undviker att uttrycka sig i termer av historisk-kritisk 
forskning när de skriver populärvetenskapliga böcker om islam. Peters verkar 
harmonisera berättelserna om Abrahams ursprung i Genesis och Koranen, och 
ser ut att behandla båda som om de vore trovärdiga historiska källor. Peters 
summerar den kortfattade gammaltestamentliga berättelsen om hur Gud kallar 
Abraham och ger honom ett löfte om ättlingar och ett eget land, samt Abra-
hams vandring från Ur i Kaldéen till Palestina i lydnad. Han fortsätter: 

What was happening in these scenes recorded so simply and almost mat-
ter-of-factly in Genesis? […] Abraham, it appears, was already a mono-
theist. He had earlier rejected the heavenly deities worshipped by his fa-
ther and ancestors in Iraq, as the Qur’an’s account (6:74–83) makes 
clear.20  

Det finns förstås skäl att ifrågasätta Abrahams existens som historisk person.21 
Man kan även fråga sig: om vi inte säkert kan veta om Abraham ens existerade 
hur kan vi veta om han grundade en religion eller inte (alltså motsatt Mattsson 
Flennegård)? 

Muslimer och kristna som Abrahams barn 
Flera läromedelsförfattare och även lärarutbildare som Christer Hedin, Bodil 
Liljefors Persson och Börge Ring påstår att Abraham var stamfader till judar, 
                                                        
16 Larsson 2006: 72. 
17 Mattsson Flennegård 2003: 211. 
18 Mattsson Flennegård 2003: 210. 
19 Jfr Hawting 2010: 489: ”In Muslim tradition… that the Arabs were descended from Abraham 
through Ishmael, and that Abraham had introduced the true religion into Arabia at the time he built 
the Ka’ba with his son, are both historical facts.” 
20 Peters 2004: 8. Peters är mer nyanserad i sitt tänkande än vad detta citat ger sken, men läromedels-
författare som inspirerats av honom har varit mindre försiktiga. 
21 Jfr Groth 2002: 50: ”De flesta forskare anser numera att patriarkerna är litterära gestalter, inte histo-
riska personer”). 
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kristna och muslimer.22 Deras påstående är luddigt. Man kan möjligtvis tala 
om Abraham som mytologisk stamfader till araber (enligt judisk och muslimsk 
tradition skulle araberna vara ättlingar till Abraham via Ismael),23 men det är 
oerhört problematiskt att påstå att Abraham skulle vara stamfader till musli-
merna. Islam är en religion, inte en etnicitet. Endast 20 procent av världens 
muslimer är araber och inte alla araber är muslimer.  

Det finns vissa indikationer på att de tidiga judekristna såg sig själva som 
ättlingar till Abraham i genealogisk bemärkelse (jfr Rom 4:1; 2 Kor 11:22; 
Heb 7:4), men de flesta kristna idag betraktar sig definitivt inte som Abra-
hams barn i denna bemärkelse. Det ter sig alltså missvisande att använda be-
teckningen ”Abrahams barn” på troende kristna idag, åtminstone om man ser 
till de flesta kristnas självförståelse. För dem är Abraham av underordnad be-
tydelse. Troende kristna ser sin relation till Jesus som den som är av avgörande 
betydelse, snarare än relationen till Abraham.  

I Nya testamentet nedvärderas dessutom explicit biologiskt släktskap med 
Abraham. I det tredje kapitlet i Matteusevangeliet, den första boken i Nya tes-
tamentet, säger Johannes döparen till några fariséer och sadducéer: ”Tro inte 
att ni bara kan säga er: Vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan 
uppväcka barn åt Abraham ur dessa stenar” (Matt 3:9). Och Abraham får en 
klart sekundär ställning till Jesus enligt Johannesevangeliet (8:58) där Jesus sä-
ger: ”Jag är, innan Abraham blev till” (Giertz).24  

Visserligen refererar Paulus till Abraham som ”vårt folks stamfar” (Rom 
4:1) och ”vår fader” (Rom 4:12), men i sammanhanget är det uppenbart att 
han talar om sig själv som jude i detta sammanhang.25 Bokstavligen lyder den 
grekiska texten i Rom 4:1 ”vår stamfader efter köttet” (som i 1917 års över-
sättning), det vill säga vår biologiska stamfader. På samma sätt beskriver Pau-
lus sig som jude och Abrahams ättling i 2 Kor 11:22: ”De är hebreer – jag 
med; israeliter – jag med; Abrahams ättlingar – jag med.” Men för Paulus är 
biologisk släktskap med Abraham utan egentlig betydelse. Det är de som har 
samma tro som Abraham som är hans sanna arvingar – och Abrahams tro är 
en tro på Guds löfte som enligt Nya testamentet uppfylls av Jesus. Abrahams 
sanna barn är de som delar hans tro (Rom 4:16–17), men detta är enligt Pau-
lus inte en tro som präglas av förtröstan till Mose lag, utan en tro på ”den Gud 
som […] kunde väcka de döda till liv”,26 närmare bestämt en tro på ”den som 
från de döda har uppväckt vår Herre Jesus” (Rom 4:24). Detta är en tro som 
inkluderar judar så väl som icke-judar. Judarna som förlitar sig på Mose lag är 
visserligen Abrahams biologiska ättlingar genom Isak, men de lever i slaveri i 

                                                        
22 Hedin 2004: 27, Liljefors Persson 2011: 193; Ring 2001: 51. 
23 Gen 25:13–16 nämner Ismaels söner, vilka har identifierats med olika arabiska stammar. Jfr Josep-
hus, Ant. Jud. 1:214, 221; 2:32 (van der Lans 2010: 308). 
24 Bo Giertz översätter denna vers mer ordagrant än Bibel 2000. 
25 Jfr Byrskog 2006: 115 ”Genom att kalla Abraham ’vår’ fader tycks han [Paulus] inkludera sig själv i 
den gudstroende gruppen judar.” 
26 Byrskog 2008: 119. 
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sin bundenhet till lagen, och därmed att likställa med slavinnan Hagars barn 
(Gal 4:22–5:1).27 van der Lans visar att det är troligt att Paulus argumenterar 
mot en samtida judisk förståelse att det är lydnad till Mose lag som utmärker 
Abrahams sanna arvtagare. Denna övertygelse träffar vi på bland annat hos 
den judiske historikern Josephus, men också i 4 Mackabéerboken, 2 Barukh 
och Jesus Syraks vishet (44:21).28 Medan samtida judar ansåg att de var Abra-
hams avkomma eftersom de följde Mose lag, så påpekar Paulus att ordet ”av-
komma” som används i Guds löften till Abraham (”Och i din säd skall alla 
folk på jorden välsigna sig, därför att du lyssnade till mina ord” – Gen 22:18, 
1917; jfr även Gen 28:4) är singularis [både i den hebreiska grundtexten och i 
dåtidens grekiska översättning] och han hävdar att det rätteligen syftar på 
Kristus allena (Gal 3:16). Hans poäng är att det är endast genom Jesus som 
folken blir välsignade; det är genom Jesus som både judar och greker kan bli 
ättlingar till Abraham.29 Enligt Paulus är det tillit till Jesus Kristus som ger 
rättfärdighet (Gal 2:16),30 inte att man följer Mose lag. 

Författaren till Hebreerbrevet refererar också till Abraham som ”vår stam-
fader” (Heb 7:4), åtminstone enligt Bibel 2000. Ordet ”vår” saknar dock mot-
svarighet i den grekiska originaltexten, som talar om Abraham som ”stamfa-
dern” helt enkelt. Det författaren vill understryka för sina judiska läsare är inte 
de Jesustroendes härkomst från Abraham, utan det judiska prästsläktet leviter-
nas släktskap med honom.31 Han påpekar att Abraham betalade tionde till 
Melkisedek (Gen 14:20), som därmed måste anses ha varit förmer än Abra-
ham (Heb 7:4–7). Melkisedek var överstepräst fastän han inte tillhörde levi-
ternas prästsläkt, och författaren låter honom därför föreskugga Jesus. Fastän 
han inte tillhörde prästsläkt är Jesus förmer än leviterna; han är präst av samma 
slag som Melkisedek, och överstepräst i evighet (Heb 7:14–17).  

Troende kristna idag brukar anse sig vara de som är sant delaktiga i det 
löfte om välsignelse som Gud gav Abraham enligt Gen 22:18, men de betrak-
tar sig inte som biologiska ättlingar till Abraham. Därför är det missvisande att 
säga att Abraham är stamfader åt de kristna. 

Abrahams barn – en polemisk term 
Det är troligt att inte många judar gillade Paulus omtolkning av vem som 
egentligen var Abrahams barn. Termen ”Abrahams barn” är nämligen pole-
misk.32 Traditionellt har en religiös eller etniskt grupp hävdat att endast de är 
                                                        
27 Jfr Hedin 2004: 43; Löfstedt 2000. Samma tema lyfts fram i Johannesevangeliet där judarna som 
trodde på Jesus säger till honom: ”Vi härstammar från Abraham och har aldrig varit slavar under nå-
gon. Vad menar du då med att vi ska bli fria?” (Joh 8:33). 
28 van der Lans 2010: 310. 
29 Neutel 2010: 305. 
30 ”Vi vet att människan inte blir rättfärdig genom laggärningar, utan genom tron på Jesus Kristus.” 
(Gal 2:16, Bibel 2000). 
31 Attridge 1989: 195. 
32 Jfr Valkenberg 2011: 158: ”Abraham is not a symbol of unity but an identity marker that is more 
often used to mark the differences between religions.” 
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Abrahams sanna arvtagare, att endast de har ett nära förhållande till Gud. 
Hedins påstående: ”Araberna kan med stöd i Bibeln uppfatta sig som Abra-
hams barn med samma rätt som det judiska folket”, är missvisande.33 Det är 
visserligen korrekt att Gud enligt Torah lovade Hagar att hon skulle få av-
komma så talrik att man inte skulle kunna räkna den (1 Mos 16:10), liksom 
han tidigare lovat Abraham (Gen 13:16; 15:5) – men Hedins påstående att 
”det är alltså samma löfte som Abraham fått” är vilseledande. Visserligen be-
traktade judar araber som ättlingar till Abraham (jfr Gen 25:13–16, Gal 4:24–
25), men också som ättlingar till en slavinna och därför mindre värda. Herrens 
ängel berättar för Hagar om Ismael: ”mer vildåsna än människa skall han vara, 
han skall slåss mot alla och alla mot honom. Öster om alla sina bröder skall 
han bo” (Gen 16:12). Det är svårt att tro att författaren tänkte sig att dessa ord 
var positiva. Isak däremot blir positivt särbehandlad. Guds viktigaste löfte till 
Abraham skulle enligt Torah förverkligas genom Isak och hans ättlingar, inte 
genom ättlingarna till Ismael. Det viktigare löftet om ett evigt förbund med 
Gud reserverades för Isaks ättlingar (1 Mos 17:19–21). Enligt Gamla testa-
mentet är ättlingskap till Abraham på intet sätt en garant för gemenskap, sam-
förstånd och likabehandling. 

Samma Gud?  
Peters, liksom många andra som använder uttrycket ”Abrahams barn”, hävdar 
att muslimer, judar och kristna alla dyrkar samma Gud: ”Whether called Ya-
hweh or Elohim, God the Father or Allah, it is the selfsame deity”.34 Bring 
hävdar: ”I alla tre religionerna tror man på samma Gud, en Gud som har 
skapat världen och människan;”35 och Mattsson skriver: ”Judar, kristna och 
muslimer ber till samma Gud, den Gud som uppenbarade sig för Abraham, 
Moses och Muhammed och som enligt de kristna blev människan Jesus”.36 Jag 
ställer mig frågande till dessa påståenden. Ordet ”Allah” används förstås idag 
av andra än muslimer som en beteckning på Gud, till exempel bland arabiskta-
lande kristna. Men kan en lärare i religionskunskap helt enkelt påstå att alla 
muslimer dyrkar samma gud som alla kristna gör? Vad har vederbörande för 
belägg för att så är fallet? Hur kan någon veta det överhuvudtaget? Peters 
medger att ”några judar och kristna, liksom även några muslimer verkar tro att 
de dyrkar olika gudar”.37 Om de tror det, gör de inte det? Hur ska man kunna 
veta om de ”tror fel”? Mattsson Flennegård hävdar att samma Gud ”uppenba-
rade sig för Abraham, Moses och Muhammed”. Detta är en troendeutsaga, 
närmare bestämt en muslimsk troendeutsaga. Även om det förmodligen finns 
en del undantag (främst då bland liberala företrädare för kristendomen), är det 
knappast en etablerad kristen eller judisk gudsbild som här kommer till ut-
                                                        
33 Hedin 2004: 29. 
34 Peters 2004: 1. 
35 Bring 2001: 52. 
36 Mattsson Flennegård 2003: 204. 
37 Peters 2004: 1 (min översättning). 
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tryck. De flesta kristna och judar är nog inte övertygade om att Gud uppenba-
rade sig för Muhammed alls.  

Synsätten på Gud i judendom, kristendom och islam är radikalt olika. En-
ligt Nya testamentet, Gamla testamentet och Koranen är Gud noga med hur 
han tillbes. De som inte tillber honom på rätt sätt förkastar han. Till exempel 
står det i Andra Mosebok att folket dyrkade i formen av en guldkalv den Gud 
som hade befriat dem från fångenskapen i Egypten (Ex 32:4); deras dyrkan 
förkastades av Gud och de dödades. Eftersom de dyrkade Gud på fel sätt, an-
sågs det att de inte dyrkade Gud överhuvudtaget. De tre religionerna ger dock 
olika förklaringar till hur Gud bäst ska tillbes. Enligt både Koranen och 
Gamla testamentet finns det ett ställe på jorden där det är bäst att dyrka Gud. 
Enligt Islam är det huset Ka’aba i Mecka, enligt Gamla testamentet är det 
templet i Jerusalem (Deut 12:2–14). I båda religionerna är platsen associerad 
med Abraham. Enligt Koranen byggde Abraham och Ismael upp Ka’aba (jfr 
Q2:125–127), medan platsen där Abraham var beredd att offra Isak kommer 
att identifieras med Sionsberget i Jerusalem i Gamla testamentet (jfr Gen 22:2 
och 2 Krön 3:1). Enligt många kristna har inte platsen där Gud dyrkas avgö-
rande betydelse, snarare är det den bedjandes gudsrelation som är viktigast.38 
Denna syn grundar sig på Johannesevangeliet, där det berättas om en samarisk 
kvinna som frågade Jesus om man ska dyrka Gud på berget Gerizim eller i Je-
rusalem. Han svarade:  

den tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som 
ni skall tillbe Fadern. Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det 
vi känner till, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid 
kommer, ja, den är redan här, då alla sanna gudstillbedjare skall tillbe 
Fadern i ande och sanning. Ty så vill Fadern att man skall tillbe honom. 
(4:21–23)  

Och enligt Johannesevangeliet är Ande och sanning något som man endast 
kan få genom Jesus (jfr Joh 1:17, 33). Alltså ger de heliga texterna för de olika 
religionerna instruktioner om hur Gud ska dyrkas som utesluter varandras 
praxis. 

 Det kan hända, som en del läromedelsförfattare hävdar, att det finns fler 
likheter än skillnader mellan islam och kristendom,39 men för många troende 
är det just skillnaderna som är det centrala. Skillnaderna i gudsbild blir särskilt 
påtagliga när det kommer till frågan hur Jesus förhåller sig till Gud. Inkarnat-
ionstanken och Jesu identitet som ”sann Gud och sann människa” är centrala i 
kristendomen, medan i islam är Jesus (Isa) inte gudomlig utan endast en i ra-
den av Profeter, och han får absolut inte dyrkas. Citatet från sura 3 ovan forts-
ätter med en polemik mot dem som sätter andra vid sidan om Gud; detta är en 
kritik av kristendomen i synnerhet (3:79): ”Det är otänkbart att en människa, 
                                                        
38 Jfr Morris 1995:239. 
39 Jfr Thulin & Elm 2001: 76. 
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som Gud har gett uppenbarelsens gåva och visdom och kallat till profet, däref-
ter skulle säga till människorna: ’Tillbe mig vid sidan om Gud.’” Denna vers 
kan jämföras med Matteusevangeliet (Matt 28:17–20), där lärjungarna tillber 
den uppståndne Jesus och Jesus tillrättavisar dem inte utan ger dem istället 
missionsbefallningen.40 Den kan också jämföras med Paulus ord i Kol 2:10 
”alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden…” 
Enligt traditionell kristen förståelse är dessa påståenden om hur människor ska 
förhålla sig till Jesus inte triviala; Jesus ska tillbes som Gud. Nya testamentet 
identifierar Jesus som Guds Son (Matt 16:16; Mark 1:1, 14:62; Joh 1:18, 
11:27, mm); Koranen förnekar att Gud har barn (4:171; 9:30; 112:3). Enligt 
Nya testamentet dog Jesus för människornas synder (1 Kor 15:3; Heb 9:28; 1 
Pet 3:18; 1 Joh 2:2, mm); enligt Koranen dog han överhuvudtaget inte (4:156–
157; men jfr 19:33). Skillnaderna mellan de auktoritativa texterna för respek-
tive religion är av avgörande betydelse för de troende. 

En historikers syn  
Islam och kristendomen kan båda historiskt sägas ha utvecklats från judendo-
men, enligt bild 2 nedan. Att säga att judendom, kristendom och islam har ett 

                                                        
40 Bibel 2000 översätter visserligen verbet i fråga i Matt 28:16 som ”hyllade”, men i ljuset av de kontex-
tuella likheterna med Matt 4:9 där samma verb används i den grekiska originaltexten är det uppenbart 
att översättningen ”tillbad” bättre överensstämmer med författarens intentioner. Jfr Löfstedt 2013. 

 
Bild 2. Islams och kristendomens utveckling ur judendomen 
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gemensamt ursprung är inte fel men missvisande, på samma sätt som det är 
missvisande att säga att min far och jag har ett gemensamt ursprung, bara för 
att vi har min farmor och farfar som gemensamma anfäder.  

Att kristendomen har sina historiska rötter främst i judendomen är välbe-
kant och oproblematiskt. Flera av de nytestamentliga författarna som jag har 
refererat till var judar, inklusive Paulus, Matteus och Johannes. De citerar de 
hebreiska skrifterna. Vi behöver inte söka efter någon annan tradition som 
skulle sträcka sig tillbaka till Abrahams dagar för att förstå religionens centrala 
läror. När det kommer till islam kan det upplevas som mer kontroversiellt att 
påstå att den religionen också ytterst har sina rötter i judendom och kristen-
dom, snarare än att vara en ren arabisk tro med egna rötter hos Abraham.  

 
Men det finns inga belägg för en monoteistisk arabisk religion som skulle ha 
uppkommit direkt ur Abrahams religion, och det finns inga skäl att söka efter 
en sådan religion. Det finns inte ens säkra belägg för att någon arab praktise-
rade någon monoteistisk religion som inte var en form av judendom eller kris-
tendom innan Muhammads tid.41 Liljefors Perssons påstående ”alla de tre re-
ligionerna kan anses ha historiska rötter tillbaka till muntliga traditioner från 
denna tid [dvs Abrahams tid, ca 1800 f v t]” är taget helt ur luften.42 Det finns 
däremot gott om belägg för olika kristna och judiska samfund i Arabien vid 
Muhammads tid. Enligt Nya testamentet har det funnits arabisktalande 
kristna ända sedan den första pingsten (jfr Apg 2:11). De tydliga likheterna 
mellan judiska och kristna traditioner och muslimska traditioner kan förklaras 
som lån genom möten mellan Muhammad och andra tidiga muslimer och re-
presentanter för dessa monoteistiska religioner, möten som dessutom stöds av 
traditionell muslimsk historieskrivning.43 Vissa element kan också ha överta-
gits av Muhammad eller det tidiga muslimska samfundet från den tradition 
som har sitt ursprung bland araber som, enligt den kristne historikern 
Sozomenus på 400-talet, nyligen lärt sig att de skulle vara ättlingar till 
Ishmael, och övergått till en form av judendom.44  

Slutord 
Lärare som undervisar med utgångspunkt i föreställningen om Abrahams barn 
vill förmodligen lyfta fram likheterna emellan religionerna och minimera skill-
naderna mellan dem, med ambition att främja tolerans och gemenskap mellan 
utövarna av de olika religionerna. Liberala former av respektive religion lyfts 
fram som om de vore representativa för alla religionsutövare. Hedin låter libe-
ral islam vara representativt för religionen som helhet, när han skriver att mus-
limer har ”en mycket öppen inställning till andra religioner” eller när han på-
                                                        
41 Hawting 2010: 498: ”There is no real evidence of a tradition of Arabian monotheism independent of 
Judaism and Christianity before Islam.” Se även s. 493. 
42 Liljefors Persson 2011: 187. 
43 Jfr Hawting 2010: 501; Löfstedt 2008. Jfr Koranen 10:94; 21:7. 
44 Sozomenus, Historia Eccl. VI 38:1–13; Cook 2000: 141.  
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står: ”Islam [personifierat!] har inte bedrivit mission med svärdet.”45 I prakti-
ken omdefinierar han islam så att religionen passar en liberal svensk världsbild.  

Frågan är: ingår det i en lärares uppgift att lära ut att likheterna mellan re-
ligionerna är mer betydelsefulla än skillnaderna?46 Som jag har visat är de inte 
det för många troende. Tvärtom, religionstillhörighet är, och har alltid varit, 
användbar för social gränsdragning och etablering av starka skiljelinjer mellan 
”vi” och ”dem”. Det är rimligt att lärare tolkar sitt fostrande uppdrag som att 
uppmuntra till samförstånd mellan anhängare av olika religioner, men detta 
innebär inte att de ska ge företräde åt vissa teologiska tolkningar framför 
andra, eller okritiskt framföra en specifik tolkning som om den vore absolut 
sanning.  

Det senare kan bli problematiskt i förhållande till styrdokumenten. Här 
framstår religionskunskapens syfte att beskriva och analysera de olika religion-
erna, från historiskt och nutida perspektiv, inte att tolka dem så att de passar 
det svenska samhället. Undervisningen i svenska skolor ska vara icke-
konfessionell. Detta innebär, som islamologen Jonas Svensson skriver: ”läraren 
som representant för skolan [ska] inte ta ställning till olika tolkningar av en reli-
giös tradition.”47 Med andra ord, det framstår näppeligen som lärarens uppgift 
att främja en specifik tolkning av judendom, kristendom eller islam. Det förefal-
ler mot denna bakgrund rimligast att om en lärare ger en ”liberal” muslimsk syn 
på förhållandet mellan religionerna, bör han även uppmärksamma judiska och 
kristna syner på detta förhållande, och dessutom tydligare identifiera dem just 
som muslimska, kristna och judiska. Läraren bör göra olika tolkningar av en och 
samma tradition tillgängliga för eleverna, genom utdrag ur bibel- och koran-
kommentarer till exempel.48 Den saklighet och neutralitet som ligger i det icke-
konfessionella ger kanske även för handen att mer konfrontatoriska inom-
religiösa synsätt på förhållandet mellan religionerna bör ges utrymme.49 Vi-
dare, om elever i religionskunskap ska lära sig att kritiskt hantera källor vore 
det lämpligt om lärare i religionskunskap förklarade hur historiker har rekon-
struerat religionernas ursprung.50  

Om lärare blundar för de historiska spänningarna mellan judendom, kris-
tendom och islam och istället okritiskt anammar apologeters idealiserade 
historiesyn, gör de samhället och dess medborgare en björntjänst. Enligt be-
fintliga kursplaner ska religionskunskapen belysa rollen religioner kan spela, 
inte endast i fredssträvanden utan också i konflikter. Har vi utvecklingen av ett 
fredligt samhälle som mål, lär vi inte uppnå det genom att bortse ifrån den po-

                                                        
45 Hedin 2004: 159. 
46 Jfr Liljefors-Persson 2011: 193. 
47 Svensson 2011: 100. 
48 Jfr Valkenberg 2011: 158, Sherwood. Jämför även två kristna akademikers jämförelser av berättelser i 
Bibeln och Koranen: Lodahl 2010, Löfstedt 2005. 
49 Jfr Wickström 2011: 163–164. 
50 jfr Ämne – religionskunskap Specialisering 100 poäng (www.skolverket.se/forskola-och-
skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/rel?subjectCode=REL). 
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lemik som präglat relationerna mellan anhängare till de olika religionerna eller 
att blunda för de orättvisor som utförts i religioners namn.51  
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