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1. Förord  

I denna uppsats har jag skrivit om Güleninspirerade skolor i Sverige. För att kunna förstå 

Gülenrörelsens vision, har jag i mitt arbete valt att först skriva om Fethullah Gülens liv i korta 

drag.  Detta för att läsare ska kunna förstå vem personen bakom rörelsen är.  Jag har vidare 

studerat Gülens arbete om utbildning och dess betydelse. Sista delen av uppsatsen har jag mer 

inriktat mig på de Güleninspirerade skolorna i Skandinavien och främst då i Sverige. Fokus i 

uppsatsen ligger på de Güleninspirerade svenska skolorna. Eftersom det inte finns något 

skrivet om skolorna i Sverige valde jag att besöka, intervjua och göra deltagande 

observationer. Givetvis valde jag att intervjua personer som både är med i rörelsen och de 

som är utanför, detta valde jag att göra för att kunna se ett utifrånperspektiv samt ett 

inifrånperspektiv.   

Att skriva uppsatsen har lärt mig mycket som jag inte visste tidigare. Jag hoppas att 

ni som läsare också skall känna att ni lärt er något nytt om både rörelsen och om den turkiska 

gruppen i Sverige. Turkar har funnits i Sverige över 50 år och först nu börjar de känna sig 

etablerade och stadgade.
1
  Det är först nu den turkiska gruppen har börjat satsa på sina 

ungdomar genom utbildningar, enligt det Turkiska ungdomsförbundet TUF:s hemsida.
2
 

Jag vill här tacka de skolor som tog emot mig och alla de personer som stod ut med 

mig och mina ständiga frågor. Tack till alla elever som deltog i min enkätundersökning.  

 

  

                                                           
1
 http://www.tuf.nu/index.php?option=com_content&task=view&id=67&Itemid=103 2010-06-02  

2
 http://www.tuf.nu/index.php?option=com_content&task=view&id=67&Itemid=103 2010-06-02 

http://www.tuf.nu/index.php?option=com_content&task=view&id=67&Itemid=103
http://www.tuf.nu/index.php?option=com_content&task=view&id=67&Itemid=103
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2. Inledning  

Vad är religion? Ett enkelt svar skulle kunna vara att religion är vad vi i vardagsspråket kallar 

för ”religion”.
3
 Man kan lätt dela in definitionerna i några få grupper, menar Svanberg och 

Westerlund och fortsätter,  

… om man gör det, ser man att det är två typer som är vanligast. Den ena av 

dessa bestämmer ”religion” som något som hjälper människan att klara av det 

mänskliga livets problem och som gör livet meningsfullt. Den andra 

huvudgruppen använder i stället ”religion” om samspel med väsen som 

uppfattas som starkare än människan, till exempel gudar, förfäder eller 

andar.
4
 

Enligt Olav Hammer menar Friedrich Schleiermacher att ”religionen är helt något 

annat: en stark inre känsla av att vara beroende av Gud”.
5
 Religionen sågs som något som 

var frikopplat till konkreta verkligheten, varför man i sekulariserade intellektuella kretsar 

trodde att med sekulariseringen skulle man uppnå det upplysta väst och efter hand som 

världen blev ”modern” skulle även världen följa med. Men slutet av 1970-talet började 

religioner runt om i världen åter synas igen.
6
  

Frisk menar att all religion är föränderlig med tiden och att religioner är en kulturell 

yttring. De närmaste decennierna har alla rörelser närmat sig samhället och blivit mindre 

kontroversiella. Idag lever vi i ett mycket mer globalt samhälle än tidigare varför rörelserna 

förändras och uppfattas därför mindre avvikande än tidigare.
7
  

I valet att skriva en uppsats eller läsa fördjupningskurser var det självklart för mig att 

skriva en uppsats. Ämnet var klart för mig sedan ganska länge eftersom jag under många år 

har varit med i rörelsen och varit med och startat skolor i Sverige. Jag har alltid varit nyfiken 

på olika religiösa rörelser men att skriva om Gülenrörelsen var dessutom en utmaning för mig 

eftersom jag här kommer att lägga ner mycket arbete och lära mig mer om rörelsens idéer och 

visioner.  

Fethullah Gülen har varit en personlighet som har inspirerat och fascinerat mig. Jag 

vill här påpeka att jag kommer att skriva från ett vetenskapligt perspektiv men att jag 

självklart är medveten om att min roll som en del i rörelsen också har betydelse för uppsatsens 

utformning. Efter att ha forskat har jag funnit att det finns en hel del skrivet om rörelsen och 

                                                           
3
 Swanberg &Westerlund, 2008:13 

4
 Swanberg &Westerlund, 2008:15 

5
 Hammer, 2004:255 

6
 Hammer, 2004:255 

7
 Frisk, 2007:267-268 
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om Gülen själv. Jag kommer att fokusera mig på utbildningsinstitutionerna i Sverige. Min 

uppsats kommer att vara den första om Gülens skolor och förskolor i Sverige . Jag kommer att 

börja med att berätta om vem Gülen är: om hans liv, vad rörelsen står för i korta drag och 

därefter fokusera på skolorna och hur dessa startades, hur idén till skolorna uppstod och av 

vem/vilka.  

2.1 Syfte och frågeställning 
Mitt främsta syfte med denna forskning är att beskriva hur skolorna som kallar sig för 

Güleninspirerade, startades och hur det är möjligt att förstå det engagemang som ligger 

bakom dem. Utöver detta vill jag försöka förstå och förklara vad som får familjerna att välja 

dessa skolor. För att nå upp till mitt syfte har jag följande frågeställningar. 

 Hur uppstod Gülenrörelsen? 

 Hur ser de Güleninspirerade skolornas utveckling ut i Sverige? 

 Vad skiljer etableringen av skolorna i Sverige från etableringen i Asien? 

 Hur speglas rörelsens värderingar i dessa skolor? 

 Vad menar skolledningen är speciellt bra med Güleninspirerade skolor? 

 Vad är det som gör att Güleninspirerade skolor klassas som religiösa? 

  När man tittar närmare på skolorna ser man att de flesta av eleverna kommer från 

den turkiska invandrargruppen. Därför var det också intressant att se varför dessa familjer 

väljer ”Gülen skolorna” och vad föräldrarna tror att skolorna skall ge deras barn. Jag har 

därför också valt att ta med en frågeställning med relevans för detta: 

 Vad motiverar föräldrarna att välja dessa skolor? 

 

2.2 Material 

Jag har använt mig av olika material så som till exempel böcker, uppsatser, tidsskrifter, 

tidningsartiklar och hemsidor dels med inifrånperspektiv och dels med utifrånperspektiv. 

Texter som är från ett inifrånperspektiv är texter tagna ur böcker skrivna av hans egna elever, 

rörelsens egna tidsskrifter, hemsidor och artiklar. Resten av materialet är från 

utifrånperspektiv som beskrivits av personer utanför rörelsen. Jag samlade in materialet från 

källor på turkiska, engelska, svenska och danska. Källorna är också olika sorters litteratur som 

till exempel tidigare skrivna uppsatser runt om i världen. De uppsatser som jag har använt mig 

av fanns på högskolans arkiv. Dessa uppsatser är skrivna från ett utifrånperspektiv. Andra 

böcker som jag har använt är skrivna dels av personer som kallar sig rörelsemedlemmar och 
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dels av personer som har forskat kring rörelsen. Jag såg speciellt till att använda mig av 

böcker som är skrivna från ett forskarperspektiv både av forskare som är rörelse medlemmar 

och av icke medlemmar. Författarna till böckerna är främst sociologer, forskare, journalister, 

teologer och jurister som exempel; Mucahit Bilici som är assisterande professor på 

sociologiska institutionen på City University i New York. Zeki Saritoprak som är professor i 

religionsvetenskap på John Carroll Universitetet. Sidney Griffith som är professor på The 

Catholic University of America, Washington. Muhammed Cetin som är doktorand i sociologi. 

Helen Rose Ebaugh som är professor fick sin doktorsexamen i sociologi från Columbia 

University 1975 med specialiteter i organisatorisk sociologi och religionssociologi. Mehmet 

Gündem som är journalist på turkiska dagstidningen Yeni Safak. Latif Erdogan som är en av 

Gülens första elever och med i rörelsen samt skriver sin bok ”Kücük Dünyam” om Gülen från 

ett inifrånperspektiv. Han är teolog och journalist på turkiska dagstidningen Bugun. Davut 

Dursun som är professor i samhällsvetenskap, Nevval Sevindi som är antropolog, politiker, 

författare samt journalist och statsvetaren Bayram Balci som idag bedriver ett 

forskningsprojekt på Franska institutet för Centralasien. Jag har även använt mig av Olivier 

Roy och Berglund Jenny & Larsson Görans teorier samt använt mig av Kullberg Birgittas 

teori om intervjuer. 

Annat material har varit hemsidor som är av relevans för uppsatsen så som skolornas 

hemsidor, rörelsens egen hemsida och andra hemsidor. Jag valde att intervjua olika personer 

från rörelsens skolor i Danmark och i Sverige. Från Danmark blev det intervju med rektorn i 

den första Güleninspirerade skolan i Köpenhamn. Vid sidan om intervjun i Danmark har jag 

även använt mig av ”Berlingske” som är en dagstidning i Danmark och som har skrivit en 

artikel om skolan. Från Sverige har jag intervjuat personer från Göteborg och Stockholm. Har 

försökt att komma i kontakt med personer som har varit med från allra första början i dessa 

institutioner.  

All använd litteratur finns att tillgå under rubriken referenser. Dokumentationen av 

intervjuerna finns som anteckningar, röstinspelningar samt skrivna fråga/svar metoden där 

man direkt fick skriva ner svaren. Intervjuerna är anonyma och därför kommer jag inte skriva 

personers eller institutioners namn. Men dessa namn finns att tillgå i arkivpärmen som 

kommer att vara tillgänglig hos mig. Trots att vissa intervjupersoner inte hade något emot att 

ha med sina namn i uppsatsen, valde jag att ta bort alla riktiga namn och ändrade till 

pseudonymer, för att kunna vara mer formell.  
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2.3 Metod 
Jag har först gått igenom all text som jag samlat in för att sedan se vad som kunde vara 

relevant för min uppsats. Efter att ha bestämt mig om vad jag ville undersöka valde jag ut 

texter som var relevanta för uppsatsen. Först då kunde jag börja läsa och studera källorna. Jag 

har studerat sekundärlitteraturer, sökt igenom material på internet och studerat vad som fanns 

tillgängligt, främst via rörelsens egen hemsida för att också kunna se ur ett inifrånperspektiv. 

Bland det viktigaste i arbetet för uppsatsen är de besök jag gjorde i olika institutioner. Jag har 

åkt och besökt skolan i Danmark, åkt till Malmö, Göteborg och Stockholm. Jag gjorde min 

fältstudie i enlighet med Kullberg som säger att fältstudie är när man deltar under en längre 

tid och uppehåller sig i den miljö i olika situationer och sammanhang.
8
 Jag har träffat personer 

som har varit grundare till skolorna. Även föreningsmedlemmar eller föräldrar har varit en 

viktig punkt för mig. Vissa intervjuer med föräldrarna har varit via telefon då jag fick skriva 

ner deras svar. 

Översättningar till de böcker som inte finns på svenska är mina egna översättningar, 

jag har alltså använt mig av originalspråket och sedan översatt texten själv. Ett av problemen 

var att det inte finns så mycket skrivet på svenska. Det enda som finns på svenska är ur ett 

inifrånperspektiv från rörelsens hemsida och från rörelsens egen tidsskrift och detta har jag 

således använt mig av.  

Utöver detta har jag använt mig av deltagande observationer och intervjuer. Jag valde 

att vara med under undervisningen i två av skolorna. I en grundskola F-9 och ett gymnasium. 

Jag passade då också på att intervjua några elever. Vid intervjun valde jag att skriva ner mina 

frågor till eleverna som själva direkt fick skriva ner svaren som enkätsvar. Jag har även valt 

att fråga om eleverna känner Gülen som en sista fråga för att se i vilken utsträckning rörelsen 

har sitt inflytande i skolorna. Jag talade med eleverna om varifrån de kommer samt var de bor. 

Under samtalen fick jag en väldigt tydlig bild av vilken etnisk, kulturell och familjebakgrund 

eleverna kommer ifrån.  

Intervjuerna med rektorerna hade mer karaktären av vad Kullberg kallar 

seminariesamtal.
9
 Jag valde att djupintervjua religionslärarna på skolorna. För övriga lärare 

blev det mer skrivna frågor/svar för intervjun då det inte var lika lätt att intervjua dem på 

grund av tidsbrist. Lärarna valdes ut slumpmässigt och inte efter vem som är med eller inte 

med i rörelsen. De som hann svara fick vara med i intervjuerna. Vissa lärare blev intervjuade 

                                                           
8
 Kullberg, 2008:14 

9
 Kullberg, 2008:15, 92 
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via mail som rektorn själv ordnade och där hon bad om deras svar. Det var jag som skrev de 

tiotalet frågor som rektorn mailade ut till lärarna. 

Enligt Kullberg finns det olika sätt att samla in data på, datainsamling och 

dataproduktion, forskaren kan samla in data genom direkt observation och som deltagande 

observatör i olika grad. Dataproduktionen kan bestå av samtal (informella intervjuer), 

djupintervjuer (formella intervjuer) samt insamlande av olika material som till exempel 

dokument, bilder, foton, elevers målade och ritade bilder. Jag använde mig mer av informella 

och formella intervjuer.
10

 Deltagande observatören kan aktivt delta i en grupp och sträva efter 

att vara en del av gruppen eller endast titta på och ibland är dold till exempel bakom en 

spegelvägg.
11

 

Det fanns både för- och nackdelar för min del att intervjua och samtidigt vara en del 

av rörelsen. Nackdelen kan ha varit att lärarna kanske inte kunde vara helt ärliga i sina svar, 

men å andra sidan var det en fördel, eftersom jag lättare kunde komma in i skolorna och vara 

flexibel när det gäller att vara med i verksamheten. Det var ingen som ifrågasatte min närvaro. 

Jag kunde lättare fråga efter intervjuer och enkäter. Dels var det säkerligen svårare att svara 

vid en djupintervju där det till exempel var en lärare som frågade om han/hon kunde vara helt 

ärlig. Jag svarade med att jag helst ville att de var helt ärliga med sina svar eftersom det var 

viktigt för min undersökning. För att inte påverka eleverna var det deras ordinarie lärare som 

lämnade ut mina frågor och lät dem skriva sina svar.  

2.3.1 Inifrån- utifrånperspektiv 

Enligt Balcis artikel om Gülenrörelsen och dess skolor, är det inte som att gå in i en 

idrottsförening eller ett politiskt parti för att bli en del av rörelsen. Det behövs inget 

medlemskort eller någon speciell ceremoni, enligt honom erbjuder dessa personer sina tjänster 

- hizmet.
12

  Därför är det egentligen svårt att säga vad som är inifrån- och vad som är 

utifrånperspektiv eftersom det är mycket blandat, många källor är både och, och det är svårt 

att skilja dessa åt. 

2.4 Teori 

Det har skrivits tusentals uppsatser och böcker om rörelsen. Rörelsens uppkomst, rörelsens 

vision, om Fethullah Gülen, om skolorna runt om i världen samt hur man har vandrat 

utomlands för att delta i arbetet i uppkomsten av skolorna. Min uppsats kommer att vara den 

                                                           
10

 Kullberg, 2008:15 
11

 Kullberg, 2008:92 
12

 Balci, Religion, State & Society, vol. 31 no. 2 , pp. 151-177, 2003 
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första som har skrivits om skolorna i Sverige. Jag har använt mig av dessa böcker för att se 

utvecklingen från start och tanken bakom dess uppkomst.  Jag har använt mig av en blandning 

av texter tidigare skrivna och nyskrivna texter.  De nyskrivna källorna har jag speciellt valt för 

att se de senaste händelserna i rörelsen.  

Jag kommer att utgå från Olivier Roys teori där han beskriver vad som kännetecknar 

en cemaat (församling) och hur en cemaat uppstår. Enligt Roy i sin bok om Globalised Islam 

som han kallar det för Neo-Brotherhoods and New Age religiosity menar han att 

globaliseringens effekter har gett ”populär” islam, med populär islam säger han att det 

betyder, att de inte är kontrollerade av ulama
13

 som betyder religionslärda enligt 

Westerlund.
14

  Ett broderskap leds av en ledare, en sheik som är en modern Guru, än en 

traditionell Sufi ledare (en traditionell sufi ledare är en ledare som följer en silsila (kedja) som 

oftast binds till Muhammed som uppfattas som profet av muslimer, där ledaren själv väljer sin 

efterföljare, sufi ledaren har tolkningsföreträde framför sina lärjungar enligt Westerlund i sin 

bok Levande Sufism
15

). Oftast är han grundaren till gruppen och hans visioner sprids av 

anhängarna själva. Han brukar utförligt berätta om sin roll i möten eller använder oftast den 

moderna medietekniken.
16

 Oftast har ledaren över 100-tals skrivna böcker.
17

 Enligt Roy är 

neo-broderskapets mål en individ som inte längre har rötter i en primär gemenskap och lever i 

en rent icke-andlig miljö.
18

  

Enligt Roy menar Hakan Yavuz att  

The movement can be considered modern in that it espouses a world view 

centered around the self-reflective and politically active individual’s ability to 

realize personal goals while adhering to a collective identity.
19 

Vidare menar Roy att man måste göra en åtskillnad mellan broderskap som förblir 

ortodoxa och de som vänder mot synkretist New Age sekter. Många av dessa broderskap är 

strikta när det gäller att fasta och be fem gånger om dagen. Roy fortsätter  

They usually do not stress Islam as such, but prefer to refer to the universal 

dimension of their message, and are structured along similar lines as many 

                                                           
13

 Roy, 2004:220 
14

 Westerlund, 2001:10 
15

 Westerlund, 2001:10 
16

 Roy, 2004:222 
17

 Roy, 2004:222 
18

 Roy, 2004:223 
19

 Roy, 2004:223 
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modern cults or sects: centred around the guru, playing on syncretism, using 

the internet and the English language, relying heavily on conversions.
20

 

Jag kommer även att använda Berglund & Larssons teori om att det inte är skolorna 

själva som kan avgöra om de är konfessionellskola eller ej. Enligt Berglund & Larsson i sin 

bok om ”Religiösa friskolor i Sverige” är skolverkets bedömning av konfessionella skolor: 

Svenska akademins ordbok beskriver begreppet konfessionell som något som 

grundar sig på, hänger samman med, eller är utmärkande för en viss 

konfession, det vill säga en viss kyrka, ett visst samfund eller en viss religiös 

rörelse (SAOB). En skola som är konfessionell bör i enlighet med detta 

kunna förstås som en skola som grundar sig på, hör samman med eller är 

utmärkande för en viss kyrka, ett visst samfund eller en viss religiös rörelse. 

En annan möjlig definition är att det är en friskola som har en kyrka eller en 

religiös rörelse som huvudman (Roth 2007). På Skolverkets hemsida beskrivs 

konfessionella skolor helt enkelt som skolor med en religiös inriktning, och 

man likställer därmed begreppen konfessionell och religiös
21

.  

Det är mycket svårt att dra gränsen mellan vad som är konfessionell och icke 

konfessionell skola eftersom det räcker att man har morgonsamlingar eller firar religiösa 

högtider som är specifika för den egna religionen osv för att klassas som konfessionell enligt 

skolverket menar Berglund & Larsson.
22

 

2.5 Disposition 
Efter dessa inledande delar kommer uppsatsen att fortsätta med fem huvuddelar. Den första 

huvuddelen kommer att beskriva Gülenrörelsens vision och hur rörelsen uppstod. För att 

kunna förstå rörelsens skolor och dess vision är det viktigt att lära sig om grundaren och hans 

ursprung. Jag tog upp Gülens liv ganska detaljerat för att läsaren ska kunna få en insyn i 

helheten av rörelsen och därför begränsade jag mig inte endast till skolorna. All den 

information jag har tagit upp som bakgrund är viktig både för rörelsens utformning och 

skolornas visioner samt arbetssätt. Inspirations källan till rörelsen har varit Gülens egna liv. 

I den andra delen kommer jag att ta upp skolornas uppkomst och hur och var de 

första skolorna startade. Sedan kommer jag att följa skolorna i Skandinavien och beskriva den 

första grundskolan i Danmark. Intervjuer och fakta om skolan beskriver hur skolan startade 

samt skolans position i Danmark idag.  

I tredje delen av min uppsats fokuserar jag på skolorna i Sverige. Deras uppkomst 

från allra första början, hur idén om skolan kom till, hur man ansökte om tillstånd och var 

                                                           
20

 Roy, 2004:224-225 
21

 Berglund & Larsson 2007:179-180 
22

 Berglund & Larsson 2007:180-181 
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man befinner sig idag. I sista delen av uppsatsen kommer jag att analysera och diskutera om 

vad som kom fram av min uppsats. Framförallt kommer jag att försöka förstå om Gülen 

skolorna startas ur en efterfrågan eller om det är rörelse medlemmarna själva som får i uppgift 

att åka iväg och starta dessa skolor.  Jag kommer sist att sammanfatta uppsatsens innehåll och 

resultat. 

2.6 Bakgrund 

2.6.1 Fethullah Gülen 

I boken om Gülens liv ”Kücük dünyam” har Latif Erdogan intervjuat Fethullah 

Gülen. Latif Erdogan som själv är en del av Gülenrörelsen är en av få som har skrivit om 

Gülens liv. Enligt Erdogan föddes Gülen den 27 april 1941 i Korucuk byn, i Erzurum i östra 

Turkiet. Hans första predikan gjorde han när han endast var 14 år gammal i de moskéer där 

han själv varit en lärling.
23

 Han avslutade sin formella och religiösa utbildning i Erzurum där 

han fick sin licens att predika och undervisa.
24

 Vid 17 års ålder år 1958 började Fethullah 

Gülen arbeta som predikant i Edirne. Gülens andra stad som han bosatte sig i blev Izmir, 

Turkiets tredje största stad.  Det var under dessa år som Gülen började utveckla sina idéer om 

utbildning och service i samhället.
25

 Fethullah Gülen utvecklade nu sin personliga vision för 

hur en fredlig samexistens kunde uppnås både i Turkiet och i världens alla andra nationer.  

I början av 70-talet började Gülenrörelsen formas av hans elever och åhörare som då 

blev en ny cemaat kring hans lära. Hans predikningar spelades in och såldes runt om i landet. 

De som lyssnade på honom stödde honom inte bara idé mässigt utan gav honom ekonomiskt 

stöd och bidrog med sina arbetsinsatser. 
26

 Detta var det skede i Gülens rörelse då gruppen 

blev offentliga. Gruppen som samlades kring hans idéer gjorde samhällstjänster och är det han 

kallar för ”hizmet” (tjäna), enligt Ebaugh.
27

. 

Oroligheterna i Turkiet ökade och ytterligare en ny statskupp genomfördes av armén 

den 12 mars 1970. Förföljelserna av Gülen fortsatte och 1971 häktades han. Gülen frikändes 

efter sju månaders fängelsevistelse men förföljelserna tilltog aldrig riktigt.
28
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Den 12 september 1980 blev det ännu en statskupp i Turkiet. Denna kupp var den 

tredje i raden och var det värsta för folket, man förbjöd alla politiska partier och spärrade in 

alla politiker i fängelse. Detta drabbade även de fackliga och andra ideella organisationer. 

Förbudet fortsatte fram tills år 1983 med ett järngrepp.
29

  

Med den nyliberala politiken som kom till Turkiet med Turgut Özal i början av 

1980-talet blev det möjligt att starta privata skolor. År 1982 öppnades den första 

Güleninspirerade gymnasieskolan i Izmir och i Istanbul. Under de kommande decennierna 

uppkom fler skolor, ett hundratal runt om i landet. Så småningom startades skolor även i de 

turkiska republikerna i Sovjetunionen, nya staterna i Sovjetunionen, Balkan, Sydafrika och 

slutligen i Väst.
30

 Gülen fortsatte med sin tjänst fram till den 12 september 1980 då han blev 

tvungen att säga upp sin tjänst som predikant och sex år framåt på grund av arresteringsordern 

som fanns i hans namn. 1986 frikändes han av Statens säkerhetsdomstol. 1989 började han 

med sina föreläsningar tills 1992 enligt Sevindi.
31

 

 Februari 1998, hade Gülen ett möte med förre påven Johannes Paulus II. Detta möte 

var inte oproblematiskt eftersom han kritiserades hårt av en grupp islamister som menade att 

man inte borde förnedra sig så långt och åka till Vatikanen för att träffa Påven. Gülen menar 

på att ödmjukhet är ett muslimskt attribut. I ödmjukhet som är grunden till islams etik finner 

han grunden till interreligiös dialog, enligt Saritoprak och Griffith menar att dialog kommer 

att vara det naturliga resultatet av bruket av islamisk etik.
32

 Detta möte ledde till att hans 

anhängare arbetar för dialog kring religioner och kulturer i de länder de befinner sig i enligt 

rörelse medlemmarna. Samarbete med olika representanter från olika religioner och kulturer 

startas upp. 2008 fick Gülen reda på att Bill Clinton ville nominera honom till Nobels 

fredsspris som Gülen avböjde detta anbud.
33
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3. Gülenrörelsen 

I intervjun med Gülen som journalisten Mehmet Gündem från ett utifrånperspektiv har gjort i 

sin bok, ”11 dagar med Fethullah Gülen” frågar journalisten Gündem Gülen om vad han 

anser om det som han kallar för rörelsens nyckelord ”Adanmislik” som betyder dedikerad 

(reserverad för ett specifikt ändamål), hängivenhet. Gülen svarar att den som är adanmislik är 

den som är fäst vid våra värderingar och bygger upp sitt liv kring dessa värderingar. Den som 

är rättfärdig, solidarisk, pålitlig, den som avstår ifrån synder och inte tänker på något annat än 

det rätta levnadssättet med profeten som förebild. Filosofin med Adanmislik är att leva efter 

de stora idealen, inte tänka på sin egen välfärd, osjälviskhet när det gäller egen vinning och 

arbeta för folkets trevnad, leva ett fattigt liv för andras välfärd. Att inte tänka på något annat 

än hizmet.
34 

Det är enligt Bilici främst tre grundläggande områden i rörelsen som är av intresse 

och därmed maktkällor. Han menar på att dessa tre områden är läroanstalter skolor, universitet 

och högskolor, finansiella institutioner och företag t.ex. ISHAD, Isik Sigorta (försäkring), 

Asya Finans (bank) och den sista men kanske bland den mest inflytelserika media, Zaman 

(dagstidning), STV (Tv kanal), Aksiyon (veckotidsskrift), Sızıntı (månadstidsskrift), Burc FM 

(radiostation), CHA (nyhetsbyrå), och många andra tidskrifter.
35

 Idag finns även Tidningen 

Zaman, som publiceras i varje land.
36

 Dessa skolor, företag och media är inte Gülens egen 

egendom, men han har ett stort inflytande i dem. Anhängarna som äger dessa är affärsmän 

och intellektuella som accepterar honom som sin moraliska ledare.
37

 

3.1 Utbildning 

Enligt Muhammed Cetin som är doktorand i sociologi fokuserar rörelsen förhållandet mellan 

tro och förnuft, fredlig samexistens i liberala demokratier med religiös mångfald, utbildning 

och andlighet som blir allt mer gränsöverskridande. Sociologen Hendrick beskriver rörelsen 

som en ”service rörelse” som istället för att bekämpa den ekonomiska och politiska nyliberala 

globaliseringen fungerar som en civil omorganisation där islamisk moral och etik kan smälta 

samman med den rådande politiska och ekonomiska situationen. Gülenrörelsen försöker att 

organisera den kulturella, kod och idiom av det förflutna, till den universella kulturen. Enligt 
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Cetin är denna kulturella förståelse inte alls exklusivistisk utan ett inifrån ett psykologiskt 

säkert, väletablerade arv, är mot global integration.
38 

Enligt rörelsen själv sporrar Gülen förändringar i världens spirituella klimat. Han tror 

på att om man åter tar upp de nerfrusna moraliska värdena, sätter de i förgrunden, på så sätt 

blir man integrerade i den moderna världen. Endast med förståelse präglad av ömsesidig 

tolerans, blir det samexistens mellan kulturer som slutligen blir en sammansmältning av  

egenskaper till en enda kropp. Det är människan som kommer att vinna på att dialog förs 

mellan olika religioner och kulturer. Vidare menar rörelsen på sin hemsida att andlig 

uppfostran och spirituell utbildning har lika stor betydelse som intellektuell upplysning.
39

 

3.2 Institutioner 

Anledningen till att jag har valt att skriva om rörelsens institutioner i den här uppsatsen är att 

jag tycker att det är viktigt att kunna se helheten av rörelsen och dess inriktningar på olika håll 

eftersom även om dessa institutioner inte har direkt koppling till uppsatsen och mina 

frågeställningar så finns det fortfarande kopplingar till olika institutioner då skolorna 

använder dessa institutioner. Första idén om att starta en räntefri bank för de muslimer som 

inte ville sätta in sina pengar i en räntebärande bank kom i början av 1983 från Turkiets 

dåvarande president Turgut Özal. Redan då uppmanade Gülen några affärsmän att starta en 

räntefri bank. I början av 1990 startades en räntefri bank. 346 affärsmän runt om i Turkiet, 

köpte tillsammans aktier i en bank och fick licensen från den turkiska finansavdelningen att 

starta banken.  1996 startade man Bank Asya som är ett finansiellt institut. Några av de 

Gülen- inspirerade skolor och sjukhus använder sig av Bank Asya. Den nuvarande ägaren 

insisterade upprepade gånger att man måste arbeta hårt för att kunna konkurera med de andra 

bankerna.
40

  

Runt om i Turkiet finns cirka sex Gülen-inspirerade sjukhus, Sema sjukhuset som 

ligger i Istanbul, Bahar sjukhuset i Bursa osv. Sema sjukhuset öppnades av rörelsens 

affärsmän som ville ta initiativ och starta ett projekt inom hälsosektorn. Dessa sjukhus servar 

även lärare som jobbar i Güleninspirerade skolorna runt om i världen med samma 

sjukhusavgift som sjukhusets egen personal. Av de 20000 anställda läkare i Sema sjukhuset 

har ungefär 2000 läkare ett samband med Gülenrörelsen. April 2008, åkte 60 läkare från 

rörelsen frivilligt på egen bekostnad till sydöstra Turkiet för att undersöka patienter utan 
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kostnad i tre dagar. Omkring 130 patienter de flesta med hjärtproblem transporterades till 

Sema sjukhuset för fortsatt kostnadsfri behandling.
41

 

De läkare som författaren har intervjuat har även berättat att de frivilliga läkarna som 

var i sydöstra Turkiet även planerar att besöka Afrika och se om det finns möjlighet att även 

öppna ett sjukhus där precis som skolorna utomlands. Att utbilda läkare och sköterskor i 

Gülen utbildningsanstalterna och sedan anställa dem i Güleninspirerade sjukhusen där.
42

  

Stöd och solidaritets förening Kimse Yok Mu (Finns ingen där), startades 1999, som 

en hjälporganisation som finns i Turkiet men som nu servar hela världen. Insamlig till denna 

organisation har en formell, hierarkisk och organiserad struktur. I gemensamt organiserade 

program med tv kanalen STV som varat i tre år, gjordes insamling för behövande och 

föreningen tövergick ill stiftelse 2002, stiftelsen expanderade sin verksamhet och riktade nu 

sig till alla människor i behov både i Turkiet och runt om i världen. Enligt Ebaugh har 

stiftelsen Kimse Yok Mu hjälpt Pakistan 2005 med 12 miljoner dollar, ungefär lika mycket i 

donation till Indonesien 2004, Peru, Etiopien, Kenya 2006. Kimse Yok Mu stiftelsen åtog sig 

att bygga upp en hel stad i Darfur och Sudan under tre års tid med 50 miljoner dollar. Ett 

annat projekt som stiftelsen Kimse Yok Mu startat är projektet syskonfamiljer. Man parar 

ihop två familjer, en familj från medelklassen och en fattig familj, dessa familjer hjälper 

varandra med sjukvård, utbildning och arbetsmöjligheter. Hittills har 1500 familjer parats 

ihop men målet är att kunna para ihop över hundratusen familjer på en femårsperiod.
43

  

Genom Kimse Yok Mu stiftelsen kan man även samla in inte bara kapital utan mat, 

kläder, hygienartiklar och bränsle för att kunna ge till de behövande. 2007 framförde stiftelsen 

gods till över två miljoner människor i elva olika länder. Samma år gavs cirka 12500 offer 

djur bort som samlats in och det delades ut som kött till 45000 människor i 35 olika länder 

och 30000 människor i Turkiet. Stiftelsen hjälper även behövande med deras skolgång och 

utbildning både i Turkiet och i andra länder.
44 

3.3 Media 

Något man inte får glömma när man talar om rörelsen är deras mediala nätverk. Gülen 

uppmuntrade sina anhängare att gå in i publiceringsvärlden som ett sätt att sprida budskapet 

om utbildning och hizmet.  Återigen var det tack vare primärministern Özal som gjorde det 
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möjligt att kunna etablera privata media i Turkiet. 1979 startade en grupp lärare som var 

inspirerade av Gülen, en stiftelse som publicerade en månadstidning, Sizinti, som blev den 

mest sålda månadstidskriften i Turkiet enligt Helen Ebaugh.
45

 Tidskriftens uppgift var att 

skriva om vetenskap och religion samt att sprida idén om att för att kunna få en framgångsrik 

utbildning är både religion och vetenskap förenliga och att kännedom om båda är 

nödvändiga.
46

 Anhängarna har även etablerat en nationell TV-station Samanyolu TV, en stor 

nyhetsbyrå CHA (Cihan News Agency), Zaman en dagstidning som har den största dagliga 

omsättningen i Turkiet. Zaman trycks på tio olika språk och lokalt på turkiska över hela 

världen.
47

  

Enligt sociologi professorn Bilici har dagstidningen Zaman, lyckats bredda sitt 

innehåll och bli en av det mest prestigefyllda tidningarna i Turkiet. Zaman har lyckats även 

bredda sina anställda genom att vid sidan om rörelsens egna anhängare finna även 

nationalistiska och islamistiska intellektuella, icke-religiösa och icke-muslimska kolumnister 

som Etyen Mahcupyan. Zaman har så småningom etablerat sin egen nisch på den 

journalistiska marknaden i Turkiet.
48

  

Ytterligare en stiftelse som rörelsen startade år 1994 var Stiftelsen journalister och 

författare Gazeteciler ve Yazarlar vakfi. Gülen var stiftelsens hedersordförande, vid det första 

mötet som ägde rum i ett hotell i Istanbul deltog olika offentliga personer och kändisar, 

tidigare regeringstjänstemän, journalister och konstnärer. Mötet blev mycket uppmärksammat 

i media. Det skrevs bland annat enligt professorn Bilici:  

While the communication facilities rapidly increased on one hand, some tried 

to flame up conflicts on the claim of ‘The Conflict of Civilizations.’ They 

exploited our richness of varieties as conflicting factors. We stopped 

applauding the beauties and the just. Then The Journalists’ and Writers’ 

Foundation made its launch at a meeting embracing the social diversities. The 

echo of the message calling for tolerance and dialogue was greater than 

expected. Our true will is the continuity of this positive start.
49
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4. Güleninspirerade skolorna runt i världen 

Under sin predikan i moskén Süleymaniye i Istanbul november 1989, uppmanade Gülen 

församlingen att åka till Centralasien för att hjälpa befolkningen med allt och även flytta dit 

och öppna skolor. En dag kom en affärsman till Gülen och klagade på hans förväntan och 

undrade hur de skulle åka till ett land som inte har någon stat, någon ordning, ingen 

vederbörande och starta en skola. Med vem skall vi öppna dessa skolor undrade han enligt 

jurist och journalisten Mercan.
50

  

Gülen var beskviken över klagomålet som kom redan från början av arbetet, enligt 

jurist och journalisten Faruk Mercan som intervjuade Gülen var Gülen besviken över att 

anhängarna redan var så fundersamma över hur man bara skulle åka iväg och starta skolorna. 

Det blev som Gülen hade uppmanat anhängarna och den första skolan byggdes utanför 

Turkiet enligt Mercan 2008. Han menar vidare att Gülens bestämdhet fick den turkiska 

befolkningen att agera explosions artat.
51 

Den första skolan öppnades i Azerbajdzjan 1991 enligt TV programmet som sändes 

av rörelsens TV Samanyolu ”Yeseren Umitler” del 1.,
52

 men ett andra problem enligt juristen 

och journalisten Mercan uppstod när skolan var klar att sätta igång, var skulle man hitta så 

många lärare som kunde tillräkligt bra engelska eftersom all undervisning i dessa skolor 

skulle vara på engelska. 1992 rekryterades 70 frivilliga nyutbildade lärare från Turkiets bästa 

högskolor vars utbildning var på engelska, bland dessa universitet fanns, Bogazici University, 

Middle East Tecnical University och Marmara University. Redan samma år gick antalet 

skolor i Centralasien upp till 25 Turkiska skolor.
53

 Enligt statsvetaren Balci som från ett 

utifrånperspektiv forskat kring rörelsens skolor runt om i Asien har rörelsens strategi för att 

etablera sig i Centralasien varit ganska framgångsrika. Under denna korta tid på två år, 1991-

93, har ett dussintals skolor och hundratals företag öppnats enligt Balci.
54 

När man talar om de första skolorna finns ytterligare ett namn med Gülen ända från 

Izmir, en affärsman som gav hela sin själ och förmögenhet åt Gülens tjänst. Det var denna 

man Kemal Erimez som åkte med de första affärsmännen för att starta skolorna i Centralasien. 

Man åkte iväg först till Azerbajdzjan när man väl fick tillståndet att starta skolan där, åkte 
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man vidare till Kirgistan, Tadzjikistan, och till Turkmenistan även om det i början blev små 

problem så löste man problemen och i dessa länder träffade man högt uppsatta personer som 

till exempel ministrar för att få tillståndet för att starta skolorna hävdar författaren Muhittin 

Kücük som har skrivit sin bok om Kemal Erimez från ett inifrånperspektiv.
55 

Statsvetaren Balci menar i sin artikel att lärarna till skolorna är noga utvalda och att 

de rekryteras ofta inom cemaats egna kretsar eller att de åtminstone känner till cemaat under 

en längre tid. Balci som kritiserar rörelsen för att de missionerar i sin artikel skriver också att 

det inte är som att gå in i en idrottsförening eller ett politiskt parti. Det behövs inget 

medlemskort eller någon speciell ceremoni för att bli ”fethullahcı” som han uttrycker det. 

Varje medlem erbjuder sina tjänster - hizmet. Han skriver i sin artikel att de flesta av de han 

har träffat på i Centralasien har blivit medlemmar tack vara sin familj, vänner eller skolan.
56

  

I Balcis artikel framgår även att år 1997 var det över 149 skolor runt om i världen.
57

 I 

en TV program i TV kanalen, HaberTurk den 3 maj 2010, berättar Ihsan Kalkavan som är 

redare och en mycket förmögen affärsman i Turkiet att det finns över 1000 skolor runt om i 

världen.
58

  Ihsan Kalkavan beskriver sin plats i rörelsen i en artikel så här,  

Jag vet att det finns flera hundra skolor runt om i Turkiet. Denna siffra i 

världen är runt tusen. Ingen av oss vet exakta antal skolor. Därför att det 

startas upp nya skolor varje dag någonstans i världen. Det finns ingen 

möjlighet till att endast en person skall kunna finansiera dessa skolor. Dessa 

skolor är ju inte gratis. Skolorna tar emot elever mot en avgift. De kan nu 

bekosta sina behov och inte nog med detta kan de arrangera aktiviteter, bidra 

till stipendier. De arbetar som en stiftelse. Mitt stöd är att ge stipendier, 

bygga laboratorier i skolan eller att bygga skola. Jag är beredd med allt som 

finns i min makt. De behov som jag ser uppkommer tillgodoser jag själv eller 

ber en vän göra det. Det är något som jag verkligen tror på och stödjer 

innerligt…
59 
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5. Güleninspirerade skolor runt om i Skandinavien 

5.1 Skolorna i Danmark  
Vad gäller skolorna runt om i Skandinavien så finns det skolor både i Danmark och i Sverige. 

Danmark har haft skolor i över 17 år men i Sverige har skolorna endast funnits i högst 2 år. 

Jag åkte till Danmark för att göra fältarbete och studiebesök i skolorna. Den äldsta skolan i 

Danmark ligger i Köpenhamn och startades 1993 och är idag en framgångsrik skola enligt 

ledningen som jag träffade då jag var på besök i Danmark den 14 april 2010. Enligt skolans 

egen hemsida kommer eleverna främst från Köpenhamn men också från närliggande 

kommuner. Skolan är enligt hemsidan politisk och religiöst obunden.
60

 Dessa skolor har ingen 

formell koppling till Gülenrörelsen men inspireras av rörelsen. Jag har haft möjligheten att gå 

runt i skolan och intervjua skolrektorn.  

Skolrektorn berättade stolt att skolan hade varit med dagstidningen Berlingske, där 

artikeln beskriver att eleverna blomstrar i denna turkiska privat skola. Tidningen skriver även 

att skolans framgång är bra lärare, engagemang och en trygg miljö.
61

    

Under intervjun i tidningen säger skolrektorn att de har en blandning mellan danska 

och tvåspråkiga lärare, de lärare som har en turkisk bakgrund är födda, uppvuxna och 

utbildade i Danmark, varför de lättare kan förstå elevernas situation.
62

  

Skolrektorn är utbildad fysiklärare från Turkiet och har bott i Danmark i femton år. 

Första åren var han anställd som lärare men blev efter sex års lärartjänst i skolan erbjuden 

rektorstjänsten som han accepterade. Skolrektorn ser sig inte direkt i rörelsen men menar att 

han är inspirerad av rörelsen när det gäller Gülens tankar om utbildning, dialog, integration 

och tolerans. Skolan är en fristående skola med årskurser F-9 och har runt 300 elever enligt 

skolrektorn. Skolan följer den danska läroplanen och är öppen för alla, rektorn påpekar även 

att idag är det flest turkisk-kurdisk talande elever. Skolans vision är att lägga hela vikten på 

elevernas undervisning och att de vidareutbildar sig, han säger att de är till för att bredda 

vägen så att eleverna skall komma in i olika gymnasieskolor. Skolan följer eleverna en och en 

och arbetar förebyggande för sådant som kan vara hinder för elevens utbildningsväg. Detta 

görs med hjälp av mentorer. Skolan har totalt 22 anställda lärare varav 11 av dessa är etnisk 

danska lärare. Skolrektorn påpekar att alla lärare är danmark utbildade lärare.
63
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Skolan väljer sina elever själva och det viktiga är säger rektorn att eleven skall kunna 

danska och en antagningsintervju görs innan de kommer in.
64

  

I intervjun kommer vi in på diskussionen om vilken koppling till rörelsen skolan har, 

han berättar för mig att det var personer som var själva inspirerade av rörelsen som startade 

skolan men att skolan direkt inte har någon koppling när det gäller det pedagogiska i skolan. 

Skolan delar rörelsens vision om eleven i centrum och att stå ifrån allt som är fanatiskt, 

respekt för samhället, tolerans samt dialog. Rektorn berättar att de inte har något samarbete 

med andra så kallade Güleninspirerade skolorna runt om i världen men att de däremot skulle 

kunna tänka sig att samarbeta kring olika projekt och detta skulle de kunna göra med vilken 

skola som helst. Skolans utbildningsspråk är danska men att eleverna har rätt till hemspråk.
65

 

Jag vill veta om skolan är en religiös skola och rektorn svarar nej, utan en allmän 

skola med vikt på elevernas vidarestudier. Religionsundervisningen är icke konfessionell och 

följer den varande läroplanen som staten bestämt. Inga kriterier finns vid anställning om krav 

på att vara en del av rörelsen.
66

 

5.2 Skolorna i Sverige 

5.2.1 Turkisk invandring till Sverige 

Innan jag kan börja skriva om skolorna i Sverige vill jag först berätta om den turkiska 

invandringen till Sverige eftersom detta ligger till bakgrund för hur skolorna startades.  

Enligt det Turkiska riksförbundets hemsida kom den första turkiska invandringen till 

Sverige i början av 1960-talet. Efter en stor arbetslöshet i Turkiet och behovet av arbetskraft i 

Sverige och erbjudande av arbetstillfällen rekryterades många. Det var främst unga utan 

familjer. Syftet att komma till Sverige var först och främst att spara ihop pengar och åka 

tillbaka till hemlandet. Dock blev det inte så som önskat, i slutet av 60-talet stoppades 

arbetskrafts invandring. Istället för att åka tillbaka hämtade man istället hit sina familjer. 1975 

blev det massiv invandring från Turkiet men denna gång var det den kristna gruppen från 

Turkiet som till exempel, assyrier och syrianer. Efter militärkuppen i Turkiet kom ytterligare 

en våg av invandrare, flyktinginvandring.   

Enligt hemsidan finns det cirka 40000 turkar i Sverige men att det kan finnas över 

100000 personer som kommer från Turkiet eller från turkisk talande länder som till exempel 
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Azerbajdzjan, Turkmenistan. Eller kurder, bulgarturkar, makedoniska osmaner, irakiska 

turkmener, syrianer, bosniska osmaner, zazafolket, tatarer, pomaker och gagauzer.
67

 

I skolorna finns det både professionella lärare (de som avlönas av skolan) samt ideell 

personal. Man har inte gjort någon avgränsning av vem som jobbar hos dem men det 

gemensamma som jag kunde se var att alla lärare är utbildade i Sverige. Bland de 

professionella anställda finns det ingen som inte har någon relevant utbildning för att kunna 

arbeta i skolan. 

5.2.2 Göteborg 

I Göteborg träffar jag Fatima som är en som var med och startade föreningen i Göteborg som 

är ett lärcenter för barn och ungdomar. Fatima är 3 barns mamma och arbetar idag 

professionellt på Lernia som studievägledare. Fatima är gift med Markus som ansvarar för 

Förskolan på Hisingen i Göteborg. Fatima berättar att 1999 startade hon och några till en 

ideell förening som syftar till att skapa förutsättningar för att ta igen sina studier efter skoltid 

och motivera till fortsatta högre studier. Hon beskriver verksamheten som står två ben där i 

det ena benet ingår ett kärnämnespaket där man kan ta igen kunskaper i svenska, engelska och 

matematik samt få förstärkning i sitt modersmål. Det andra benet består av en 

mentorsverksamhet där mentorer från universiteten gör sociala aktiviteter med eleverna efter 

skoltid samt motiverar eleverna som vuxenförebilder så att de vill gå vidare i sina studier. 

Enligt Fatima har efter många undersökningar som gjordes av framförallt personal 

inom Göteborgs kommun angående studieframgången hos turkisk talande barn det sett dystert 

ut för denna målgrupp. Trots att turkiska familjer bott i Sverige sedan sent 60-tal och är 

etablerade sedan länge har det visat sig att deras barn inte har gått vidare till högre studier i 

någon större utsträckning fram till 2000-talet. Detta har jämförts med andra etniska grupper 

och det visar sig bero på bland annat anledningen till varför man flyttat till Sverige. 

Arbetskraftsinvandring eller flyktingskap på grund av politiska förföljelser är ett exempel. 

Samt från vilka klasser man kommit ifrån om man vill indela det på det viset. Till exempel är 

turkarna framförallt från landsbygden medan iranierna är från den intellektuella gruppen som 

motsatte sig regimen i Iran. Enligt Fatima har turkiska barn ärvt en mentalitet från sina 

föräldrar i Sverige om att det inte ”lönar sig” att studera utan det är bättre att starta eget som 

många andra gör bland turkarna. Framförallt är det pizza och restaurang branschen man vill 

att barnen engagerar sig i. Detta har medfört att turkiska barn inte haft motivation till högre 
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studier och inte fått något moraliskt stöd för detta heller från sina familjer. Detta har varit 

avgörande för turkiska barns karriärval. De som startade föreningen hade för syfte att hjälpa 

familjerna att bryta upp med sina fördomar mot nyttan med vidare studier istället för snabba 

pengar.  

Föreningen kom i kontakt med Gülens idéer, inspirerades av hans filosofiska tankar 

och började arbeta efter hans vision. Föreningen växte snabbt och idag är elevantalet 100 

elever varje vecka menar Fatima. Föreningen har ett medlemsantal på 1600 personer. Många 

av dessa elever som har gått i föreningen som snart har varit verksam i 11 år går nu själva på 

högskolan. De som själva går på universitet blir också mentorer i föreningen och bidrar 

tillbaka enligt Fatima hon säger även att ett framgångsrikt koncept har det visat sig. 

Föreningen driver idag en förskola och idén till förskolan har kommit fram genom att 

familjerna såg hur framgångsrik lärcentret var och ville ha något mer bestående och började 

fråga efter förskolor och skolor i samma koncept. Föreningen driver en förskola som har en 

mycket blandat barngrupp. Fatima säger  

Vi har en mångkulturell förskola, både etniska svenskar samt andra etniska 

grupper går hos oss, vi har ungefär 60 barn totalt. Det är min man … som 

ansvarar för förskolan och vi kallar förskolan för Güleninspirerad förskola 

och hoppas även kunna starta en friskola. Vi har ju ansökt om att starta 

skolan. Det finns ett stort behov av både förskola och skola. Vi hoppas kunna 

längre fram starta en gymnasieskola med samma koncept som vi ser har 

mycket framgång.
68

 

5.2.3 Stockholm 

Förskolan 

Efter besök i Göteborg åker jag iväg tillbaka till Stockholm för att träffa personal på förskolan 

och skolorna i Stockholm. Det är en liknande bakgrund även i Stockholm. Man startade först 

ett lärcenter för barn och ungdomar även där som är en ideell förening .  Föreningen startar år 

2001 en förskola efter många förfrågningar från medlemmarna berättar ordföranden i 

föreningen.
69

 Förskolan startar i Sollentuna men flyttar senare först till Rinkeby och därefter 

till Vällingby där den finns idag med cirka 60 barn. Den pedagogiskt ansvariga berättar att det 

är en förskola för barn 1-5 år.  Barngruppen är mångkulturell. Samma sak gäller även 

personalgruppen som kommer från olika etniska, kulturella, religiösa bakgrunder.
70

 Den 

pedagogiskt ansvarige har tidigare jobbat som förskolelärare i en kommunal förskola men 

sökte till Förskolan eftersom hon hade hört talas om denna förskola som hon kallar för Gülen 
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inspirerad förskola som hon kände till sedan tidigare från Turkiet och kände till angående 

deras intressen och ambitioner men är inte medlem i föreningen som hon själv uttrycker det 

men delar rörelsens visioner. Kopplingar till rörelsen ser hon som att förskolan följer Gülens 

moraliska, etiska samt filosofiska tankar. När det gäller det pedagogiska i verksamheten har 

de fria händer och följer den svenska läroplanen Lpfö 98. Hon beskriver det ”Inga direkta 

kopplingar eftersom vi har fria händer när det gäller arbetssättet och arbetsmetoder”. 

Förskolan är en kultur och språkförskola. Det viktigaste för verksamheten är att språket står i 

centrum och att förskolan är inspirerad av Reggio- Emilia pedagogiken. Hon påpekar att det 

är de professionella som har bestämt detta. När jag frågar varför Reggio-Emilia pedagogiken 

har valts säger hon att den ligger närmast rörelsens principer, som att barnet står i centrum. 

Alla i personalgruppen känner inte till rörelsen, hon påpekar att inte ens alla föräldrar känner 

till Gülen utan väljer förskolan på grund av kvalitén. Även denna förskola är mycket 

mångkulturell och det pratas många olika språk som turkiska, somaliska, kurdiska i olika 

dialekter, arabiska, ugriska och kazakiska. 

Jag frågar den pedagogiskt ansvarige på förskolan också om de är en muslimsk 

förskola men får ett nej snabbt, ansvarige säger att de följer Lpfö 98. När de anställer folk 

finns inte några kriterier förutom att de bör ha rätt utbildning och pedagogisk syn på barnen. 

Det som är speciellt med förskolan är att förskolan har en bra kvalité, deras arbetssätt och 

arbetsmetoder. Pedagogisk ansvarige berättar att språket ligger i centrum och fortsätter  

Vilket är viktigt för vårt samhälle och även våra barn eftersom de måste 

förstärka sitt svenska språk. Att vi inte har några etniska svenska barn kan vi 

inte göra något åt men vi kan integrera barnen på det bästa sättet genom att 

ständigt prata om samhällsordningen. Genom att ofta gå på studiebesök i 

samhället i närområdet men också längre bort. De håller sig i olika sociala 

och kulturella sammanhang på teater- bio besök eller andra föreställningar så 

att de känner att de är en del av det svenska samhället.
71

 

Norra Skolan 

Jag har bestämt mig för att kalla skolan för Norra skolan eftersom skolan inte ville ha med sitt 

namn i uppsatsen, jag kommer att inte nämna några vid sina rätta namn utan använder 

pseudonymer vid behov. Jag kommer att kalla skolorna för norra skolan och södra skolan 

eftersom dessa skolor är belägna i Norra och Södra Stockholm. 

Efter att ha intervjuat den ansvariga på förskolan bestämmer jag mig för att fortsätta 

vidare till Norra skolan som också ligger i Norra Stockholm med cirka 94 elever. På Norra 

skolan intervjuade jag både lärare och rektor, men förutom dessa väljer jag att även intervjua 

                                                           
71

 Intervju med pedagogisk ansvariga på Förskolan i Stockholm 



 
 

24 
 

religionsläraren med en djupintervju. Jag kunde inte intervjua barnen på förskolan eftersom de 

är så pass små än och den pedagogiskt ansvarige tyckte inte att det var en bra idé, men 

däremot fick jag skriva ner några frågor på Norra skolan som lärarna själva delade ut till 

eleverna som fick svara på mina frågor. Frågorna ställdes kort om vem som valde skolan, hur 

de trivs i skolan samt som sista fråga var om de känner till Fethullah Gülen.  

Rektorn som arbetar både som rektor och lärare på skolan berättar att hon var med 

och startade skolan. Det innebär att hon bland annat var med och skrev ansökan för att få 

tillståndet. Så här säger hon om hur det hela började  

Jag jobbade på Förskolan i Vällingby som förskolelärare, sen så fanns det ju 

väldigt mycket efterfrågan efter skolor, om vi har några skolor som vi kunde 

rekommendera de till. Det var ju det som gjorde att styrelsen som tar hand 

om förskolan ville att jag skulle tillsammans med dig (pekar på mig) skriva 

ansökan för att starta en friskola för årskurs F-6. 

Skolrektorn känner till Gülen men säger själv att hon inte är med i rörelsen men att 

inspirationen finns i skolan. Men att skolan är en allmän inriktad friskola. Skolan följer både 

läroplanen och kursplanen. Därför har det inte blivit något som helst problem. När skolan fick 

tillståndet flyttade hon till skolan och började arbeta som lärare först och efter ett år fick hon 

tjänsten som rektor. Hon berättar att bland hennes anledningar till att hjälpa till med ansökan 

var att hon senare hoppades på att få en anställning i skolan eftersom hon egentligen ville 

arbeta i skolan som lärare. Inget mer än hennes erfarenhet och utbildning krävdes. Hon säger 

sig ha erfarenhet från förskolan av möten och rapporter. 

Skolan är öppen för alla men har köprincip. Det innebär att skolan ställer eleverna i 

kö och tar in elever i mån av plats. Skolan har för närvarande inga etniska svenska elever utan 

alla elever är två och tre språkiga barn. Majoriteten är turkisk talande elever men har även 

elever från Bulgarien och Uzbekistan. Enligt rektorn är det inte många familjer som känner 

till skolans koppling till rörelsen. Familjerna väljer skolan själva och de flesta familjerna 

rekommenderar varandra. Än så länge finns det inget samarbete med de andra 

Güleninspirerade skolorna. Personalgruppen är mycket blandad och kommer från olika länder 

och kulturer, personalgruppen har turkisk bakgrund, svensk bakgrund och andra länder som 

Tyskland och Bosnien. De flesta av personalen är inte från rörelsen och alla lärarna har en 

svensk utbildning. Den största skillnaden mellan skolan och en kommunal skola är att skolan 

har mer tid för eleverna eftersom de har små klasser med max 15 elever i varje klass. 

Eftersom man vill ge mer tid åt eleverna har man satt upp denna policy säger rektorn. Rektorn 

berättar att skolan har mentorskap som innebär att en mentor ansvarar för vissa klasser och tar 
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hand om elevernas sociala utveckling. Dels med läxor dels med andra kanske problem som 

eleverna har och vill dela med sig till en vuxen. En kontakt mellan barnet och föräldrarna och 

att skapa mer kontakt med föräldrarna för att göra de mer aktiva i skolverksamheten för deras 

barns utveckling.
72

 

På Norra skolan intervjuade jag religionsläraren Felix, som berättade för mig att han 

började på skolan av en slump. Han hade ansökt på flera skolor men att han fick svar från 

Norra skolan. Då han började på skolan visste han inte så mycket om skolan men det som lät 

spännande var synen på dialog. Han berättar vidare ” Visionen och tron på Dialog och där 

finna förståelse, lämna fördomen, kunskap genom samtalen, det var så min syn var på 

klassen. Att kunna ha öppen dialog genom seminarieform det var det som var spännande”. 

Felix undervisar högstadiet årskurserna 7,8 och 9. Han ansvarar för alla SO-ämnena 

samt svenska i skolan. Felix är utbildad i religionsvetenskap som han senare har läst in på 

högskolan. Religionsundervisningen är icke konfessionell i skolan. Enligt Felix är det han 

själv som bestämmer hur undervisnings upplägget skall vara. Han beskriver att vid hans första 

termin var det mer en ”traditionell undervisning”. Han beskriver hur hans undervisning ser ut 

och att han undervisade årskurs 7 i Kristendom och att de även hann med ett studiebesök och 

han valde den katolska kyrkan. Han säger att ibland hade han lite svårare att beskriva synen 

på Gud enligt Kristendomen, så här fortsätter Felix: 

Här hade jag lite extra arbeta att beskriva synen på gud enligt kristendom 

vilket var lite svårt för eleverna att förstå. Jag bad de plocka bort förutfattade 

meningar och försöka se utan sina ”glasögon”.  Jag ville visa hur en kristen 

ser på tron.  

I årskurs 8 har de haft Islam och där hann de också med ett studiebesök, där ville 

Felix att eleverna träffade en konvertit men eleverna ville i stället gå till moskén i Tensta, 

Felix säger att han inte tyckte det var så lämpligt eftersom de ändå antagligen har varit där 

tidigare. Under studiebesöket frågade imamen i moskén som är en svensk konvertit om de 

kom från en muslimsk skola, men han svarade att det var de inte. Felix påpekar att under 

dessa lektioner var eleverna fördomsfulla och trodde att han inte skulle kunna något sedan 

fortsätter han ”Jag fick ibland lite pikar på varför jag inte fastar och då pratade vi även om 

att de kunde fasta om de själva ville, annars inte”. Felix berättar att fördomarna inom gruppen 

var mest mot Shia muslimer som säkerligen kommer från familjerna enligt honom. I årskurs 9 

har klassen läst Hinduismen och Buddhismen där de hade ett eget arbete. 
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Liksom skolrektorn vet även Felix vem Gülen är och beskriver att han tror att det är 

hans filosofiska tankar som är grundidén till dessa skolor. Jag kan inte låta bli och fråga 

vilken tro Felix själv har och han svarar mig ”Jag är icke döpt och tillhör inte någon kyrka 

och är inte religiös, jag är ingenting men gillar att läsa om religioner”. 
73

 

Ännu en personal som jag intervjuade är Specialpedagogen på Norra skolan och så 

här beskriver hon sig  

Jag är specialpedagog på Norra skolan. Jag har bl.a. studerat, 

forskningsrelaterad utbildning, där olika skolsystem jämförs och utbildningar 

forskningsanpassas, vilket ju även skola 2011 kommer sträva efter. Genom 

mina studier har jag fått flera insikter om att den svenska skolan bör leta efter 

andra alternativ, samt berika undervisningen genom flera olika perspektiv. 

Det är just det specialpedagogik handlar om, att vidga vyerna, att inte fråga 

vart barnet ligger i en bok och fastna i det, utan att nyfiket undra om hur 

barnet gick tillväga för att komma fram till svaret! Hur tänkte barnet? På det 

sättet blir lärarens vardag spännande och varierande.
74

  

 Enligt henne är skolans profil något som måste växa fram under tidens och arbetets 

gång och att det är alla medarbetare som tillsammans bidrar till skolans utveckling och 

ständiga föränderliga profil. Skolan satsar mycket på språkkunskaper och modersmål i 

undervisningen. 

På frågan om hon vet vem Gülen är svarar hon ja och till frågan om hon är med 

rörelsen svarar hon ”nej” jag vill gärna veta om det ställdes några krav från ledningen att vara 

med i rörelsen för att arbeta i denna position och hon svarar kort nej. Jag fortsätter mina 

frågor och vill veta om de har ett samarbete med andra Gülen skolor runt om i världen, svarar 

hon ”Än så länge letar vi efter vår egen "profil", men sedan skulle jag vilja se mer 

samarbete”. Jag fortsätter mina frågor om vilket undervisningsspråk de har i skolan och hon 

berättar att det är det svenska språket som används i skolan. Vi har barn som inte bara är 

turkisk talande utan barn som har andra modersmål också som till exempel bulgariska.
75

 

Jag bad lärarna på skolan att lämna några frågor till eleverna så att de skulle kunna svara på 

dem i lugn och ro. Rektorn trodde det var bäst att lärarna själva skulle lämna över frågorna till 

sina elever. Jag fick svar från 16 elever från årskurserna 4 och 5. Elever som är mellan 10 och 

11år. Bland dessa var det 8 elever vars föräldrar som valde skolan för dem, de som svarade att 

det var de själva som valde skolan var 5 elever. Bland alla dessa elever var det en elev som 

inte trivdes i skolan och många har svarat att de gillar skolan, att den är speciell, föräldrarna 
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känner rektorn, för att lära sig, bra skola etc. Jag ville även fråga eleverna om de vet vem 

Gülen är eller om de på något sett har hört talas om honom. Men här var det inte lika lätt att 

svara. Det var endas två som svarade att de känner honom och tre som inte visste, resten hade 

skrivit att de inte känner honom. 

Södra skolan 
Nästa steg för mig blev skolan som ligger i Södra Stockholm där talade med skolrektorn som 

berättar samma historia om sin skola med samma profil och tankar men skillnaden mellan 

Norra skolan och denna skola är att rektorn här kallar sig för en i rörelsen och att denna vision 

fick henne att utbilda sig till lärare. Det fanns vid det tillfället ingen skola men förhoppningen 

att skolan skulle starta fick henne att läsa färdigt till lärare.  

Hon har känt rörelsen sedan 10 år tillbaka då hon själv var ”elev” på lärcentret i 

Stockholm. Hon fick själv en mentor som följde hennes utveckling och hon själv fick senare 

bli en mentor och hjälpte andra barn. Enligt henne så har detta inte påverkat hennes arbetssätt 

men att hon känner en motivation för skolan och arbetar professionellt och avlönas från 

skolan men gör mycket ideellt i sitt arbete. Även här är det mycket engagerade föräldrar som 

har varit det största drivet för att skolan skulle starta. Föräldrar och företag sponsrade 

inventarier och möbler vid skolans start enligt skolrektorn. Rektorn menar på att när man 

öppnade en skola i Norra Stockholm givk föräldrar ihop och bestämde sig för att själva söka 

tillstånd för att starta en skola de också. En grupp föräldrar bildade ett aktiebolag och därefter 

skrev de ihop en ansökan där de fick tips och idéer om hur man ansöker av den Norra skolan. 

Tillståndet för skolan kom 2009 då man inte ens hade en lokal men ambitionerna var höga 

och föräldrarna sökte efter både lokal och inredde skolan tillsammans. I både skolan och 

förskolan finns det skolskjuts att tillgå där barnen blir körda. Det är skolskjuts som underlättar 

för skolan att ta emot elever från olika kommuner. Även här i denna skola finns det lärare från 

olika etniskt och religiöst olika bakgrunder och man lägger vikten vid att alla är utbildade i 

Sverige. Kopplingen till rörelsen är den samma som Norra skolan och än så länge har man 

inte ens påbörjat ett samarbete med varandra.  

Skolorna har olika företag som driver skolorna. Det är föreningsmedlemmar som 

äger företagen och det är dessa personer som säger sig tillhöra rörelsen och följa rörelsens 

linje och visioner. Religionsundervisningen här är också icke konfessionell och det är läraren 

själv som lägger upp sina undervisningar efter skolverkets kursplan. Man har ingen islam 
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undervisningen och när jag undrar varför, påpekar denna skola liksom de tidigare skolorna att 

skolan är en allmän inriktad skola som följer Lpo 94 och stadens riktlinjer.  

Även här i Södra skolan bad jag lärarna på skolan att lämna några frågor till eleverna 

så att de skulle kunna svara på dem i lugn och ro. Liksom Norra skolan ville även Södra 

skolan att det bästa var att lärarna själva skulle lämna över frågorna till sina elever. Jag fick 

svar från tolv elever från årskurs 5. Bland dessa var det tio elever vars föräldrar valde skolan 

för de, endast två elever svarade att de valde skolan själva. Bland alla dessa elever var det en 

elev som inte trivdes i skolan och en som inte visste men att det var tråkigt på rasterna och 

många har svarat att de gillar skolan men det tråkiga enligt eleverna var att skolan inte har 

någon gård, att den är speciell, föräldrarna känner rektorn, för att lära sig, bra skola, för att 

man inte gillade den gamla skolan etc. en elev svarade ” För att på min gamla skola var det 

mobbning varje dag och stränga lärare men min lärare tyckte jag om”  

Jag valde även här att fråga om de vet vem Gülen är eller om de på något sett har 

hört talas om honom. Det var endast en som svarade att han/hon känner honom och att han 

har skrivit böcker och sett honom på TV och en svarade, min pappa känner honom och en 

som inte visste, resten hade skrivit att de inte känner honom. 

Gymnasiet  

Jag intervjuade alla elever i skolan, eftersom skolan startade läsåret 2009-2010 har skolan 

endast en klass med totalt tolv elever. Eleverna går i naturvetenskaplig linje, årskurs 1. Varför 

de går i Gullviva gymnasium svarade de flesta att det var rekommendationer och att de tror att 

det skulle vara den bästa valmöjligheten för deras framtid och att de får mer hjälp här 

eftersom det inte är så många i klassen. Men det fanns en som skrivit att det var fadern som 

bestämde för honom eller en annan som skrev att det endast var en slump. På frågan om vem 

som valde skolan var svaret mer homogent, där var de flesta som svarade på att det var de 

själva som valde men några skrev också att det var familjen som valde åt dem.  

På frågan om vad som är skillnader likheter från andra skolor var det nästan alla som 

svarade att man får mer tid, att lära sig på lektionerna och att man är få elever i denna skola än 

de andra skolorna. Lärarna ställer upp mer här för eleverna, var det någon som svarade. 

Skolan är ren och det bästa är att lärarna lägger ner oerhört mycket tid på eleverna svarade en. 

Jag ville gärna höra hur deras religionsundervisning är och alla svarade här att det är en 

allmän religionsundervisning i skolan, att det är bra och att man lär sig mycket. Någon 
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svarade det är vanligt och vi har läst Hinduismen, Buddhismen, Judendom, Kristendom och 

nu läser vi Islam och det är roligt. 

På frågan till hur de trivs i skolan var det ingen som trivdes dåligt eller inte gillade 

skolan. De flesta svarade mycket bra. Sist frågade jag dem också om de känner till vem 

Fethullah Gülen är, alla visste vem det var men vilken koppling han har till skolan var lite 

svårare att svara på. Endast två trodde de visste vilken koppling det fanns men att Gülen inte 

äger skolan och att det är hans idé att skolan öppnades. 

Föräldrar 

Intervjun med föräldrarna var av karaktären samtal enligt Kullberg.
76

 Vissa intervjuer var via 

telefonsamtal. På det som kom fram om varför föräldrarna väljer dessa skolor har de flesta 

svarat ungefär på samma sätt. Eftersom de har hört talas om en ”turkisk skola”, och att dessa 

skolor finns runt om i världen och att kvalitén är hög, vissa svarade att de känner sig tryggare 

i denna miljö, där de kan lämna sina barn utan att bekymra sig eftersom barnen får möjlighet 

att behålla sin kulturella identitet men att de ändå kommer att kunna platsa i det svenska 

samhället. Vissa hade valt skolan för att de hade hört gott om skolan av deras släkting som 

också hade valt skolan. Det var vissa som var lite skeptiska på att alla elever har en invandrar 

bakgrund och att de flesta eleverna kommer från en turkisk bakgrund, bekymret låg i att 

föräldrarna var rädda att barnen inte kommer att kunna lära sig bra svenska. Även här 

påpekade de att det var bra att skolan har anställda med svensk utbildning och att det finns 

etniskt svenska lärare.  

Jag talade med en förälder som hade flyttat till Stockholm endast för att deras dotter 

skulle få börja på skolan. Jag frågade mamman om hur hon fick reda på om skolan i 

Stockholm och hon berättade för mig att det var någon vän som hade sagt att det är några 

turkar som har startat en friskola, hon ringde till skolan, kom och besökte och de flyttade till 

Stockholm med hela familjen. Jag blev då nyfiken och undrade om hon var en del i rörelsen 

men det var hon inte och de visste inte om rörelsen men detta spelade ingen roll eftersom hon 

hade bara hört gott om skolorna och deras framgång runt om i världen. Mamman berättade 

även att både hon och hennes man fick söka nya arbeten här och att de hade fått arbeten här.   

En annan viktig roll i valet var att skolan kändes som en liten ”familj”, då alla känner 

alla, mindre klasser mer vuxen personal i skolan och mer engagerad personal. För vissa var 
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skälet till valet att det fanns skolskjuts och att det är praktiskt lättare så. Det som också kom 

upp under samtalen var att vissa familjer var skeptiska till religionsundervisningen och att de 

egentligen hade hoppats på en islamundervisning men att skolan rekommenderar de till 

moskéerna. Jag ville veta varför hoppet fanns där eftersom skolan inte är en religiös friskola 

men fick svaret att eftersom det är en så kallad turkisk skola och det är turkar, muslimer som 

har startat skolan får man förhoppningen. 
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6. Analys 

6.1 Hur uppstod Gülenrörelsen? 
Rörelsen uppstod samtidigt som Gülen engagerade sig för ungdomar och deras framtid, som 

man också kan utläsa låg Turkiet i ett katastrof läge både ekonomiskt och politiskt. Militären 

bestämde över Turkiet och det var ständiga militärkupper i landet. Olika makter styrde 

politiken och landet hade delat sig i två grupper, högerextremister och vänsterextremister. Just 

under dessa svårigheter kom det en ung man fylld med visioner och idéer. Idéer som säger att 

har man med sig både den världsliga och den andliga dimensionen kommer man att sluta fred, 

detta riktade sig till individer och han samtalade direkt med dem. Detta skulle man göra med 

hjälp av utbildning enligt Gülen och utbildningen är vägen till kunskap och därmed fred 

menar han. Det var så det hela startade. Därför tyckte jag att det var av relevans att ta med 

Fethullah Gülens liv som bakgrund och ge bakgrunden så mycket plats. Eftersom allt började 

med hans predikningar. Dessa predikningar som han gjorde spelades in och delades ut runt 

om i landet och på så sätt växte hela verksamheten och man började kalla sig för cemaat, i den 

mening som Olivier Roy kallar för neo-brotherhood i sin bok Globalised Islam, här menar 

Roy att oftast så har dessa grupper en ledare som har skrivit ett hundratals böcker och oftast så 

har ledaren använt sig av modern medieteknik och möten för att nå sina lyssnare. Den andra 

viktiga punkten som man inte får glömma att dessa ledare inte tillhör någon ulema.
77

 Gruppen 

kan som jag tidigare också nämnde som det Roy kallar för Neo-brotherhood i den 

globaliserade världen. Hela rörelsen är en del av den globaliserade värld där mycket är 

enklare att nå andra och att flytta runt och få inflytande från andra.  

Enligt Gülen själv som han har påpekat både i media och uttryckt sig i Faruk 

Mercans bok ”Fethullah Gülen” att det inte är en cemaat utan att det är en rörelse, han har 

även kritiserat de som kallar rörelsen för Gülen rörelse utan menar på att det är en rörelse av 

människor som har samlats ihop för höga mänskliga värderingar. Så här säger Gülen själv 

menar Mercan, där Mercan har citerat honom.  

Jag samtycker inte att denna rörelse benämns med mitt namn. Det finns ett 

bekymmer. Det finns inget som heter Gülenrörelsen. Det finns de som har 

samlats kring problemen, som lider av detta bekymmer. Om man måste kalla 

denna rörelse för något kan ni säga så här: rörelsen där människor har samlats 

kring höga mänskliga värden… 
78
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Roy uttrycker även att man ibland kallar rörelsen för Fethullahci (fethullahizm),
79

  

även statsvetaren Balci kallar anhängarna för Fethullahci, vilket Gülen själv mycket strängt 

kritiserar under en inspelad predikning i moskén Sadirvan i Izmir 1992,
80

 att den som kallar 

denna grupp för Fethullahci är som om man svär åt hans egen mor (denna typ av svordom är 

högst tabubelagt på det turkiska språket).  

6.2 Hur ser Gülen skolornas utveckling ut i Sverige? /Vad skiljer 
etableringen av skolorna i Sverige från etableringen i Asien? 
Vad jag har kunnat utläsa av mina studier är att skolorna i Skandinavien har en annan historia 

än skolorna som startades i Asien och i Afrika. Som vi också kan se tydligt av 

undersökningen var det personer som direkt var kopplade till rörelsen som åkte iväg där 

missionen var att starta skolor med Gülen inspiration. Det var inte bara personer som skulle 

starta dessa skolor som åkte iväg det var även affärsmän som flyttade till olika länder och 

bosatta sig där med sina familjer. Det har skrivits ett dussintals böcker om de första 

personerna som har flyttat från sina egna länder för att starta en skola. Några exempel på 

dessa böcker är ”Önden giden atlilar, Gidenlerin ardindan sena, Akasya hikayeleri, Hiziri 

adimlar”.
81

 Rörelsen menar på att dessa personer har skrivit historia och därför vill de 

arkivera händelserna. I de första skolorna runt om i världen var det utbildade lärare från 

Turkiet som undervisade men vi ser en mycket tydlig förändring även när det gäller valet av 

lärarna i Skandinavien. Då man medvetet har valt lärare med det landets utbildning och att 

skolorna själva har påpekat detta. Anledningen kan vara föräldrarnas krav på barnens svenska 

språkkompetens och att man känner sig tryggare eftersom har man en svensk utbildning vilket 

betyder att läraren kan bra svenska. Vissa föräldrar har påpekat detta under intervjuerna 

eftersom alla elever är två eller tre språkiga i skolan. 

Här i Sverige har det varit familjer med turkisk bakgrund som har sett behovet av att 

deras barn ska kunna vidareutbilda sig till högre studier. Detta behov kom troligen upp i och 

med att man märkte att den tredje generationen inte var högskoleutbildad och när man såg hur 

andra länder öppnade skolor som hjälpte till barnens utveckling.  Som vi också har sett så har 

den turkiska gruppen i Sverige inte känt sig etablerade i samhället och behovet av utbildning 

inte har funnits i så stor utsträckning. Av egen erfarenhet då jag också är en andra generations 

invandrare i Sverige minns jag som liten att varje sommar skulle vi packa ihop och flytta 
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tillbaka till Turkiet eftersom det var dit vi tillhörde och vi var inte svenskar. Idag känner jag 

mig som en svensk och har inga ambitioner på att flytta till mitt ”hemland”. Dessa tankar om 

att flytta tillbaka har tyvärr bromsat ungdomar i deras syn på utbildning.  

När vi ser på olika skolor runt om i världen bör vi hålla isär dessa skolor och se deras 

utgångspunkt. Skolorna i Sverige startades av behovet av en skola där föräldrarna kunde 

känna sig trygga och lita på skolan som sedan ”tar hand om” eleverna som föräldrarna själva 

uttryckte det under intervjun. Personal på skolan berättar om elever som börjar hos dem när 

de går i årskurs 6 och inte kan tillräklig svenska. Motivationen saknas hos barnen och 

föräldrarna.  När man såg Güleninspirerade skolornas framgång fick även familjerna hopp om 

sina egna barn och viljan att starta en egen skola. De flesta familjerna vars barn går i skolorna 

kommer från gettosamhällen i Stockholm och idag är det 4:e generations invandring vi pratar 

om. Även om det är den 4 generationen ser man tydliga språk problem. 

6.3 Hur speglas rörelsens värderingar i dessa skolor? 
Inga direkta kopplingar sägs finnas i verksamheterna men att man följer Gülens visioner och 

idéer om vikten av dialog, tolerans, fred och samarbete. Jag har också märkt att det inte finns 

några samarbeten med skolorna sinsemellan. Men när det gäller rörelsens värderingar har man 

ett arbete som kallas för mentorskap där mentorn skall följa eleven vid dess sociala utveckling 

och hjälpa eleven med sina vidare studier. Motivationsarbete skall också tillgodoses av 

mentorn, som även har ett gott samarbete med familjerna. Inte ens alla lärare känner till 

rörelsen eller är delaktiga i rörelsen. Man har lagt hela sin kraft åt att motivera eleverna för 

vidarestudier och familjen. 

Mentorskapet har gett ett nytt sätt att arbeta vad jag har förstått då enligt mina 

observationer var föräldrarna mycket engagerade och nyfikna över skolans aktiviteter. Skolan 

har oftare föräldraträffar. Detta kan vara i form av middagsmöten och även 

föräldrautbildningar. Föräldern kan komma in till skolan när de skall hämta upp sitt barn och 

vara i skolan en stund innan hemfärd. Motiverad personal möter föräldern och kanske bjuder 

de på en kopp kaffe. 

6.4 Vad menar skolledningen är speciellt bra med Gülen skolor? 
Det som är speciellt bra som jag har uppfattat efter både mina egna observationer och 

skolledningens tankar är att det är glesare klasser, så som Norra skolans rektor berättade att 

man har satt upp en policy om att skolan endast kommer att ta in högst 15 elever i varje klass. 
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Enligt både henne och mina deltagande observationer har det visat sig att under en lektionstid 

får alla elever komma till tals och få mycket mer tid än de skulle få i andra skolor. Eleverna 

känner sig trygga och är mer öppna mot varandra. Det som jag kom och tänka på var 

mobbning, under mina intervjuer som jag både har haft med elever, föräldrar och skolpersonal 

har jag inte stött på någon som har pratat om problemet. Man har sagt att det är för att man än 

så länge är en liten skola och att alla känner alla. Majoriteten av eleverna trivs och mår bra i 

skolan och känner att de syns mer i dessa skolor än deras egna skolor. De flesta av eleverna 

kommer från invandrar täta områden från familjer som är ur en arbetarklass. Det kan vara 

orsaken till att det inte fanns motivation för vidare studier men i dessa skolor håller man 

samtalet om studier och vidareutbildning mycket högt. 

Det jag som utomstående kan granska kritiskt är att nästan alla elever kommer från 

samma invandrar bakgrund. De flesta har en turkisk-kurdiskt bakgrund vilket ledde till att 

eleverna sinsemellan pratar oftast på sitt hemspråk. Jag tog upp problemet med ledningen som 

menar på att de är en skola som är öppna för alla men att de i dagsläget inte kan förändra 

detta. Men man diskuterar kring hur man kan göra för att kunna locka dit andra etniska 

familjer och att skolan endast har funnits högst 2 år eller de andra ännu mindre än 1 år. Man 

försöker bygga upp strategier på hur man kan arbeta med dessa problem framöver. För 

gymnasieskolan ser det lite ljusare ut eftersom hit har det kommit ansökningar från olika 

etniska grupper som kommer att börja hos dem till höst. Det påpekas igen att alla lärare som 

arbetar i skolan har mycket bra språkkunskaper i det svenska språket och att man endast får 

tala svenska i klasserna eftersom det är den enda naturliga kontakten med språket. Jag kan 

fortfarande vara skeptisk till elevernas möjlighet till språkutveckling när det är en så homogen 

grupp trotts allt, då man inte kan förbjuda eleverna att prata på sitt hemspråk sinsemellan. 

Förskolan har lagt vikt på olika studiebesök och utflykter med barnen även här på 

förskolan är det gemensamma språket svenska, personalen får endast prata svenska under 

arbetstid både med barnen och med varandra. Givetvis finns det undantag då det absolut är 

nödvändigt kan personalen säga enstaka ord på barnets modersmål. Inom personalgruppen 

finns det olika etniciteter, varför de lättare kan rikta sig till andra invandrargrupper också. 

Förskolan är mer blandad bland både personal och barngruppen. Detta är en av anledningarna 

till att även somaliska, arabiska och uyguriska familjer har sökt sig till förskolan.  
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6.5 Vad är det som gör att Güleninspirerade skolor klassas som religiösa? 
Denna fråga valde jag att ha med medvetet eftersom utifrån mina intervjuer har både föräldrar 

och andra haft förhoppningar och förknippat skolorna med religiösa friskolor. Men skolorna 

påpekar att de har en allmän inriktning på skolorna och språkutveckling. Därför valde jag att 

intervjua religionslärarna med djupintervju där jag fick förklarat för mig att 

religionsundervisningen är icke konfessionell. Skolan är beviljad från skolverket som en 

allmän inriktad friskola vilket ledningen och skolan absolut vill hålla fast vid. Skolan menar 

på att de istället lägger vikten vid elevernas studieframgång. Skolan menar på att de är öppna 

för alla och att alla elever oavsett religion, kultur, etnisk bakgrund skall kunna söka till skolan 

och att visionen inte ligger i religionsundervisningen utan det får familjerna själva tillgodose 

på annat håll. Ingen av skolorna vill kännas vid att vara religiösa skolor eller kategoriseras 

under religiösa friskolor, vilket kan skapa problem bland familjer som då kanske väljer bort 

skolan.  

Enligt Berglund & Larssons teori kan jag klassa skolorna som konfessionella skolor 

fast ledningen absolut vill kategoriseras utanför religiösa skolor.  Även om skolan själv 

bedömer sig själv som icke konfessionell är det inte skolan själv som bedömer detta. Det är 

skolverket som kan bedöma detta genom handläggning av skolors ansökningshandlingar och 

genom sina inspektioner enligt Berglund & Larsson.
82

 Jag vill därför kunna mena att skolorna 

är konfessionella i den mening där Berglund & Larsson säger att skolorna inte behöver 

mycket för att klassas som konfessionell då det räcker att fira den egna religiösa högtider.
83

 

Men man kan du börja undra hur kommunala skolor klassas eftersom de också firar 

religiösa högtider såsom jul och påsk. Klassas skolorna för religiösa skolor då de firar 

religiösa högtider endast när de är fristående skolor eller? 

6.6 Vad motiverar föräldrarna att välja dessa skolor? 
Efter intervjuerna med eleverna från tre skolor i Stockholm märker man att det oftast är 

föräldrarna som har valt barnens skolor. Föräldrarnas val har varit dominerande och medvetet. 

Eftersom det är eget val är de mer engagerade än andra skolor. Föräldrarna talar om att de 

känner sig mer hemma i skolan. Under intervjuerna märkte jag att en stor del av föräldrarna 

inte är en del av rörelsen men de flesta känner till rörelsen och deras skolor runt om i världen. 

Det som var största anledningen till att man väljer skolorna är inte skolans framgång här i 
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Sverige utan hur de andra skolorna runt om i världen är. Skolorna i andra länder har ett gott 

rykte om sig har jag förstått efter mina studier. Här kan vi se tydligt att problemet inte bara 

ligger i att föräldrarna väljer skolorna på grund av att det är ”turkar” som har startat skolan 

eller att det är en ”bra” skola, vi ser även att bristen på integration. Integration till samhället 

som man då ser även då de flesta av familjerna bor i de ”utsatta” områdena såsom Rinkeby, 

Tensta eller Skärholmen och Fittja. Familjerna känner sig ”tryggare” i dessa skolor eftersom 

de känner att de kan uttrycka sig bättre och göra sig förstådda. Det jag även kunde se tydligt 

var att de flesta av skolans föräldrar är arbetslösa.  

Det som skiljer skolorna från Sverige är att man har antagningsprov i andra länder. I 

Sverige får man enligt lag inte avstänga någon på grund av sin studienivå i en friskola. Även 

om föräldrarna känner till detta faktum hoppas de och har tillit för skolan att man även här 

kommer att höja elevernas studienivå. Vissa av föräldrarna skickar endast sina barn för att de 

har hört att någon släkt eller bekant har valt skolan. Eftersom skolorna endast är högst 2 år 

gamla har de sina brister, men denna faktor har ingen betydelse av det jag har kunnat se. 

Sedan finns det föräldrar som avvaktar med att skriva in sina barn till skolorna tills de blir mer 

stadiga och mer erfarna. 
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7. Sammanfattning och slutsatser 

Efter studier och intervjuer har jag kommit fram till hur skolorna startades och hur hela 

proceduren såg ut. Jag själv lärde mig en hel del om rörelsen och om skolorna i Sverige. Jag 

har även fått svar på mina frågor som jag hade innan jag började skriva min uppsats. Jag kan 

nu se hur allting hänger ihop men att det är mycket som skiljer dem åt, speciellt 

institutionerna.  

Min första fråga var hur rörelsen uppstod, svaret är att rörelsen uppstod i ett samhälle 

som var i kaos. Någon som kunde prata om fred och vägarna dit. Runt 70–80-talets Turkiet 

var det mycket som inte stämde, grupperingar runt hela landet människor som dödar varandra, 

polisen som dödar alla. Tre olika militärkupper på bara 30 år, ekonomin var mycket dålig och 

ingen demokrati fanns alls, allt var strängt förbjudet. Just under detta kaos kommer en man 

vid namn Fethullah Gülen som berättar om sin dröm och visioner, snabbt får han en mycket 

bred krets och människor som kallar sig för hans anhängare. Vi får följa Gülens liv i detalj för 

att förstå helheten. Min nästa frågeställning är hur ser Güleninspirerade skolornas utveckling 

ut i Sverige, för att kunna förstå detta behövde jag skriva om de första skolorna och hur de 

startades från början. I Sverige finns idag tre förskolor, tre skolor en grundskola F-9 i Norra 

Stockholm, en grundskola F-6 i Södra Stockholm och en gymnasieskola med inriktning natur. 

Intervjuerna och observationerna visade på att en drivkraft kommer inte bara från ledningen 

utan också från föräldrar som skolorna samarbetar mycket med.  

Skolorna i Sverige och Danmark skiljer sig från andra skolor i Asien eftersom det 

huvudsakliga arbetet där var att personer som tillhörde rörelsen åkte iväg till länder i den 

forna Sovjetunionen och startade skolor endast med egna medel. Vi har även sett att för att 

starta skolorna följde även företag med och etablerade sina företag där tillsammans med sina 

familjer. Efter att skolorna startades rekryterades utbildade lärare från rörelsen till skolorna. 

Sverige och Danmark har en annan historia bakom sig, hit invandrade arbetskrafts invandring 

från Turkiet runt 60-70-talet för att ”tjäna” pengar och åka tillbaka. Ingen åkte tillbaka istället 

tog man hit sina familjer och började stadga sig i det svenska samhället. Skolornas start i 

Sverige var av behov av de invandrade familjerna som nu är i den 4:e generationen, men 

fortfarande är det inte många högskoleutbildade bland dessa familjer.  I och med att de så 

kallade ”turkiska” skolorna runt om i världen växte och blev framgångsrika började denna 

grupp också att söka efter vägar att starta Güleninspirerade skolor. Skolorna är under 

skolverket och följer svenska läroplanen. Här är det inte några lärare som rekryterades utan 

man använder istället lärare som har svensk utbildning. Detta för att eleverna skall kunna få 
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möjlighet till att utvecklas i det svenska språket då skolorna säger att deras profil är 

språkutveckling.  

Rörelsens värderingar speglar sig i skolorna genom mentorskapet som skolorna har 

etablerat. Ett nytt sätt att arbeta på. Mentorskap innebär att en mentor ansvarar för några 

elever och tar hand om elevens sociala utveckling. Mentorerna har mycket kontakt med 

föräldrarna för att göra dem mer aktiva i skolverksamheten, en kontakt mellan skola – elev – 

förälder. Mentorerna hjälper även till med elevens läxor och kanske något problem som 

eleven har och vill dela med sig till en vuxen. Det som är speciellt bra med Güleninspirerade 

skolorna enligt ledningen är samspelet med elevernas föräldrar och den policy man har om att 

endast ha max 15 elev antal i varje klass, då lärarna har möjlighet att ha mer tid åt varje elev 

och föräldrakontakten blir mycket lättare. Man träffar familjerna vid olika aktiviteter och mer 

kontinuerligt.  

Familjerna har förhoppningar om skolan och tror på skolans idé fast de flesta inte är 

delaktiga i rörelsens egna kretsar. Man har sett att det är ganska framgångsrikt i andra länder 

runt om i världen vilket får dem att hoppas på mycket. Föräldrarna har förhoppningen att 

deras barn en dag skall kunna gå på högskolan vilket de själva kanske inte hade möjligheten 

till. Föräldrarna har varit med redan från början och vissa har hjälpt till med ansökan och vissa 

med det praktiska som till exempel att inreda skolan. 
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