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1. Inledning 

En av världens mest kända böcker är koranen. Den består av det som av muslimer anses vara 

profeten Muhammads uppenbarelser. Från början av 600-talet fram till idag har koranen 

utgjort, och utgör alltjämt fundamentet i trosutövningen för världens muslimer. Budskapet om 

islam har förts vidare via muntliga traditioner, publikationer, översättningar samt modern 

kommunikationsteknologi. För muslimer världen över är det viktigt att det religiösa budskapet 

i koranen försvidare genom undervisning till den nya generationen, speciellt i en situation där 

man lever som minoritet kan detta vara viktigt.  

 

1.1.Syfte  

Syftet med min uppsats är att studera den turkiska minoritetens förhållande till islam och 

därefter visa hur koranundervisning kan gå till i en svensk moské. Dessutom kommer jag att 

diskutera lärarens, det vill säga imamens betydelse för detta. Eftersom jag har valt att studera 

koranundervisning i en turkisk moské med en imam som är anställd av Diyanet,1 kommer jag 

också att diskutera turkiska statens betydelse i det sammanhanget. 

 

1.2.Frågeställningar 

För att nå mitt syfte ämnar jag besvara följande frågor: 

 

- Hur lägger imamen upp sin koranundervisning: det vill säga, självständigt eller efter 

skolans tradition? 

- Vad innebär det att imamen är anställd av Diyanet? 

- Varför skickar Turkiet imamer utomlands och vad har det för fördelar och nackdelar 

för staten Turkiet? 

- Vad finns det för likheter och skillnader mellan koranundervisningen i moskén och 

den undervisning som bedrivs i svenska skolor? 

 

2. Teori 

I min undersökning använder jag teorier som rör ”idé- och ideologier”. Anledningen till att 

jag tycker att just detta är relevant är att det hjälper mig att beskriva och analysera min studie 

där den Turkiska statens ideologi genom Diyanet har visat sig ha stor betydelse. Min teori 

                                                 
 
1 Diyanet =direktoratet för religiösa frågor i Turkiet, som står under tillsyn av regeringen 
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bygger på författarna Bergström & Boréus och Arfwedson Gerd B & Arfwedson Gerhards 

studieforskningar. Termen ideologi har genom tiderna olika betydelser. Under 1800-talet 

användes ideologihypotesens status. Begreppet ideologi ”kommer från grekiskans idéa 

(egentligen bild, alltså det som ses men också det som inses eller det man vet) och logos 

(lära)”. 2 Ideologi betyder läran om idéerna, läran om föreställningarna och tankarna.3 Idag 

använder alla politiska partier sig av begreppet ideologi och utvecklar sina partiprogram och 

teorier med hjälp av detta. Bergström och Borèus skiljer mellan politisk och annan ideologi, 

exempelvis olika organisationer som har olika tankar. Författarna skriver att organisationernas 

ideologi fokuserar på föreningarnas utmärkande förhållande. Uppfattningarna är inte explicita 

som i politisk ideologi.4  

Bergström och Boréus definerar ”idé” mer som en tankekonstruktion som utmärks av en viss 

kontinuitet än intrycken eller attityder. I detta fall kan tankekonstruktionen utgöras av en 

föreställning om verkligheten, ”som en värdering av företeelser eller en föreställning om hur 

man bör handla”.5 I studien skriver jag om idéer som betyder kontinuerlig tankekonstruktion. 

 

Kristina Gustafsson skriver i sin avhandling ”Muslimsk skola, svenska villkor” om muslimsk 

friskola. Gustafsson följer i sin undersökning en grupp föräldrar som vill starta en muslimsk 

friskola, samt gruppen hamnar i konflikt med politikerna angående etableringen av muslimsk 

friskola . I sin studie följer Gustafsson hur ser villkoren ut för muslimska föräldrarnas 

engagemang. Gustafsson skriver om barnens uppfostran och utbildning. I detta fall refererar 

hon till vissa kända filosofiska teorier bl. annat Rousseaus pedagogiska arbete. Hon menar att 

människor är fria och kan klara sig ensam bättre. Hon fortsätter och skriver att ”staten har det 

yttersta ansvaret för medborgarnas uppfostran och undervisningen”.6 

Kristina Gustafssons utgångspunkt i detta sammanhang dvs relationen mellan att fostra barn 

och tänka fritt går Kristina Gustafsson efter Rousseaus pedagogiska arbetet och hon citerar 

Rousseaus filosofi så: ”enligt Rousseaus filosofi är människan av naturen god men har 

förvanskats genom kulturen. Tanken vilar på en universalism, det goda finns i naturen och 

kan man återfinna det äkta och av kulturen oförstörda blir man en bra människa”.7 Gustafsson 

fortsätter så: ”I enlighet med Rousseaus tänkande gällde det därför att finna de ultimata sätten 
                                                 
 
2 Arfwedson, Gerd B & Arfwedson Gerhard. Didaktik för lärare. (2008:94) 
3 (Ibid.) 
4 Bergström, Göran & Borús Kristina. Textens mening och makt. (2005: 154) 
5 (Ibid.) 
6 Gustafsson, Kristina. Muslimsk skola, svenska villkor. (2004: 121) 
7 Gustafsson, Kristina. Muslimsk skola, svenska villkor. (2004:121) 
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att locka fram det ”naturligt goda” i barnet genom pedagogik. I naturstadiet behärskades 

människan av känslor lust snarare än förnuft och genom att låta barn lära sig att lära av 

erfarenheter snarare än utantill läxor skulle sådana lustkänslor lockas fram”.8 Det stämmer att 

låta barnen att lära sig genom erfarenhet och välja själv vad han vill ha i livet. 

 

2.1.Metod 

Utöver den litteraturstudie som jag har gjort för att beskriva det sammanhang som 

korandundervisningen förekommer i, bygger min uppsats på personintervju och kan således 

beteckna som en kvalitativ studie. Anledningen till att intervjuformen har valts som kvalitativ 

datainsamlingsmetod är att förstå den koranundervisning som bedrivs av imamen som 

kommer från ett annat land än Sverige utan att förstå det svenska språket samt det svenska 

skolsystemet. ”Den kvalitativa forskningsintervjun” beskriver och förklarar specifika 

situationer samt handlingsförloppet ur” den imamens värld och berättelse relevanta till 

pedagogiska undervisning i koranen och elevernas situation. 9 

För att uppnå målet att analysera och beskriva koranundervisningen i moskén har jag gjort en 

genomgång av litteraturen som handlar om islam och koranundervisning samt intervjuat en 

imam som har ett antal elever i sin moské. Utifrån intervjun och litteraturen har jag kommit 

fram hur imamens koranundervisning ser ut som väljes från Diyanetsrörelsen och skickas 

utomlands från turkiska staten. 

Avsikten med intervjun är att gå in på djupet för att undersöka det specifika genom att 

intervjua imamen i moskén, eftersom han har den inblicken och den positionen som gör att 

han kan besvara mina frågor angående koranundervisningen i moskén. Steiner Kvalé skriver 

att den stora fördelen med kvalitativa intervjuer är deras öppenhet.10 Med detta menar jag att 

både frågorna och svaren från imamen var öppna dvs han fick en bredd fråga och jag fick 

bredd svar och detta öppenhet mellan respondenten och informanten var till stor hjälp för 

insamlingen av den material för att kunna besvara syften med min uppsats. Intervjun med 

imamen har inte varit strikt strukturerad och frågorna var inte alla på förhand bestämda utan 

det fanns ett utrymme för informantens egen fria berättelse.11 

Nackdelen med intervjun är att imamen inte vill besvara vissa frågor som rör politik och han 

säger att dessa frågor ska ställas till politikerna. Han svarar bara vad gäller islam, 

                                                 
 
8 (Ibid.) 
9  Steiner, Kvalé. Den kvalitativa forskningsintervju. (, 1997:37) 
10  Steine, Kvalér. Den kvalitativa forskningsintervju. (1997: 82) 
11 (Ibid.:37) 
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koranundervisningen, moskén, islamiska läroböcker osv, och inte heller om den turkiska 

staten, kritiken mot staten och andra frågor som rör sig kring turkiska regimen. 

Jag kontaktade moskén och fick information innan jag träffade imamen. Jag åkte till moskén 

där träffade jag imamen för första gången. Han kan ingen svenska och vi pratade genom tolk, 

men han ordnade tolken. Jag har valt att anteckna allt som sägs. De flesta frågorna hade jag 

formulerat i förväg. Jag var med i hans klass i moskén och ville intervjua några elever också 

men fick inte tillstånd till detta. För intervjun träffade jag imamen tre gånger och det tog max 

en timma per gång.  

 

2.2.Forskningsläge 

Det finns massor av litteratur som handlar om islams uppkomst, lagar och regler samt den 

heliga skriften Koranen, och islam i Europa och framför allt i Sverige. Denna litteratur 

handlar om muslimer i Sverige och andra frågor kring religionen. Dessa har inte relaterat till 

Koranundervisningen och dess pedagogik. Jenny Berglund som har skrivit en avhandling om 

islamundervisning i muslimska friskolor skriver att i de flesta skolor som hon besökt och som 

ägnar sig åt koranundervisning, läggs stor vikt vid att elever i lågstadiet memorerar och 

reciterar koranen utan att för den skull förstå den exakta innebörden i den religiösa texten. 

Hon skriver vidare att sett utifrån rådande normer i det svenska utbildningsväsendet, kan detta 

te sig svårtbegripligt, då elevers förståelse av sina läroböcker är av grundläggande betydelse i 

den svenska skolan.12 

Av de tre koranlärare som Berglund intervjuat, är det dock två av dem som inkluderar 

memorering av koranen i sin undervisning. Det ska noteras att memorering och recitering inte 

är enbart någonting för koranstudier, utan dessa fenomen existerar även i andra religiösa 

traditioner. Vad som emellertid förefaller vara särskiljande för synen på koranen bland 

muslimer är att koranen har existentiella, sakrala och även estetiska dimensioner.  Genom att 

memorera och citera koranen, utan att man nödvändigtvis i början eller vid ung ålder begriper 

de ibland mystiska, poetiska och teologiska aspekterna av koranen, kan man lägga grunden 

för en religiös socialisering och på sikt även (den korrekta) tolkningen av koranen. På 

grundval av en omfattande läsning av den tidigare forskningen antyder Berglund att 

memorering och recitering är ett sätt att på ett emotionellt och socialt plan inlemmas i 

koranens värld . Att i sociala sammanhang kunna citera koranen på ett korrekt sätt anses som 

                                                 
 
12 Berglund, Jenny. Teaching islam. Islamic religious education in Sweden.( 2010: 63) 
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en  

indikation på bildning i den muslimska världen. Tolkningen (tafsir) av 

koranen anses dock som en ”vetenskap” som lärda personer efter mångårig 

utbildning kan uträtta.13  

Berglunds empiriska forskning ger vid handen att koranundervisningen i Sverige inte kan 

sägas vara likformig. Vissa lärare betonar ”memorering och citering nu, förståelse senare”, 

medan andra betonar förståelse redan från början av elevernas undervisning. Därtill kan inte 

lärarna sägas ha en entydig tolkning av koranen.   

Koranundervisningen har flera funktioner. Utöver förståelse för innebörden 

i den religiösa texten, har koranundervisningen också en central ”moralisk” 

uppfostransfunktion. Det kan handa om alltifrån hur man ska agera i sådana 

banala sammanhang som vid ett övergångsställe till att agera moraliskt 

korrekt i mer komplicerade sociala kontexter – som t.ex. religiösa högtider 

och interaktionen mellan släktingar under sådana högtider.  

  

Även pedagogiskt visar Berglunds forskning att koranundervisningen 

uppvisar existensen av olika ansatser. Till exempel är berättelser ett 

centralt inslag i hur eleverna ska undervisas i att förstå koranen. 

  

Överlag är dock det bakomliggande syftet med koranundervisningen att 

(trots lärarnas delvis skilda tolkningar och pedagogiska preferenser) att 

lära ut den ”rätta läran” och att socialisera muslimska studenter i den 

islamiska tron. Med andra ord finns det ett långsiktigt identitetsbevarande 

mål bakom koranundervisningen.  

Koranundervisningen i Sverige står även i fokus för en undersökning av Holger Daun, Åsa 

Brattlund och Salada Robleh, även om de försöker placera fenomenets framväxt inom ramen 

för en bredare utveckling i Sverige. 

Sverige slog in på en multikulturell linje i början av 1970-talet. Det innebär att 

invandrarpersoner kan få möjligheten att bevara sin kulturella identitet om de så önskar. 

Sedan 1990-talet har det även växt fram privata skolor med en muslimsk profil, vilket hänger 

samman med betoningen på valfrihet och privatisering som ett resultat av ”globaliseringen”. 

                                                 
 
13 Berglund, Jenny. Teaching islam. Islamic religious education in Sweden.( 2010:64-66) 
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Det finns numera 300,00014 personer som definieras som muslimer i Sverige, men endast 

100,000 av dessa kan sägas vara praktiserande. Den första muslimska skolan etablerades 

1993, men sedan dess har det etablerats fler skolor med en muslimsk profil. 

Holger Dauns, Åsa Brattlunds och Salada Roblehs undersökning bygger på två fallstudier; 

den ena är en studie om två skolor med en muslimsk profil, medan den andra fokuserar på den 

somaliska gruppen i Sverige. 

I likhet med Jenny Berglunds forskning, visar deras resultat att föräldrar som väljer att placera 

sina barn i skolor med en muslimsk profil, gör det i två övergripande syften. Dels handlar det 

om att undervisningen i sådana skolor ska möjliggöra för barn med muslimska föräldrar att 

bevara deras muslimska identitet, dels handlar det specifikt om att koranundervisningen ska 

ha en ”moralisk” funktion.  

Inte sällan handlar det om att föräldrar som har en muslimsk bakgrund är missnöjda med den 

svenska skolan, där man befarar att deras barn ska bli mobbade. I skolor med en muslimsk 

profil kan barnen undgå sådana problem. Vidare vittnar lärare i dessa skolor om 

diskriminering i den svenska skolan. 

Den somaliska gruppen i Sverige består av flyktingar som flytt inbördeskriget i Somalia. 

Graden av religiositet hos den somaliska gruppen förefaller samvariera med den islamiska 

”återväckelse” som skett i hemlandet. Paradoxalt nog säger deras respondenter att de blivit 

mer religiösa i Sverige än i hemlandet. Det handlar också om att föräldrarna gärna vill 

återvända till Somalia och vill på så sätt underlätta för barnens återintegration i hemlandet. 

I likhet med andra muslimer är koranundervisningen viktig för den somaliska gruppen av två 

skäl: att bevara den muslimska identiteten och att uppfostra barnen i moralisk mening. 

I en annan studie av Jenny Berglund har hon studerat hur en lärare i grundskolan använder 

musik i undervisningen. Hon visar bland annat musikvideor av Sami Yusuf, en ung muslimsk 

artist som sjunger islamisk popmusik. Syftet är pedagogiskt. Genom att t.ex. inkludera musik 

och sång i undervisningen under fastemånaden ramadan, kan ramadan göras till en del av 

elevernas kulturella identitet. Men för läraren i fråga, som i studien går under pseudonymen 

Sana, handlar också om att genom islamisk popmusik lockar unga. Detta trots att musik som 

ett element i undervisningen är omstridd och trots det faktum att vissa av eleverna betraktar 

det som ”haram”. Hon ser dock detta som en mer effektiv metod att förmå unga muslimer att 

bevara sin identitet än att uteslutande ge utrymme åt ”skäggiga gamla män” i det syftet.  

                                                 
 
14 . Holger Daum mfl: 2004:189 
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För läraren handlar det om hur man kan förena islamisk religionsundervisning med modern 

popmusik eller göra popmusiken till en del av den islamiska religionsundervisningen. Även 

om hon åberopar auktoriteter för sitt val, är hennes val att betrakta som innovativt i en svensk 

undervisningskontext för att på så vis, enligt hennes uppfattning, socialisera unga muslimer i 

den islamiska tron och möjliggöra för eleverna att bevara sin kulturella identitet.  

 

3. Historisk bakgrund 
I det moderna samhället går livet på olika sätt.  Människan har en mångfald av tillhörigheter 

omedelbart. Detta gäller oberoende av vilken religion eller religiös tradition som man tillhör 

eller är påverkad av.  Man föds på en plats och dör på en annan. Utbildningen sker på andra 

områden än i den gemensamma lokalen, lång från släkt och familj, vid skolor, universitet och 

högskola samt att man reser hela tiden. Man väljer olika yrken och fortsätter livet. Man flyttar 

till andra orter. Grannarna är inte längre släktingar. Religionstillhörigheten, eller den faktiska 

religiösa gemenskapen (den som religionssociologen kallar ”kulten”), är inte längre 

nödvändigtvis densamma som grannarnas eller arbetskamraternas eller ens släktens.15 

 

Marika Palmdahl skriver i boken ”Det nya landet” att det sedan århundraden bor muslimer i 

Europa. I många europeiska länder utgör de betydande minoriteter. Därför finns det många 

goda kontakter och grannrelationer mellan kristna och muslimer, men också starka 

ömsesidiga reservationer och fördomar. Dessa beror på smärtsamma erfarenheter i historien 

eller under senare tid.16 För många invandrargrupper är barnens utbildning högt prioriterad. 

Muslimer tillhör dessa grupper. Många muslimska föräldrar är oroliga för vissa delar av den 

utbildning som barnen får i det svenska skolväsendet. Leif Stenberg menar att ”det rör sig ofta 

om religionsundervisning, sexualundervisning (biologi) och gymnastik”. Han skriver vidare 

att ”när det gäller religionsundervisningen är rädslan stor att man ska pådyvlas den kristna 

läran”.17  

 Mohammad Fazlhashemi skriver om muslimernas olika uppfattningar om islam och dess 

tolkningar. Han skriver: ”Islams dåtida och nutida vittnar om att muslimer lever i olika 

verkligheter, med olika syn på tillståndet i världen och med olika förhållningssätt till sin 

religion och till världen utanför.  Många av dem tar avstånd från extremism och fanatism, men 

                                                 
 
15Hjärpe, Jan.   Omvärldsbildning. Islam och traditionen. (2002:12) 
16 Palmdahl, Marika. Det nya landet. (2005:128) 
17 Stenberg, Leif.  Muslimer i Sverige, lära och liv. (1999:109) 
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det finns också de som dras till extrema tolkningar”.18 Författaren hävdar vidare att, trots 

denna uppenbara mångfald finns en tendens att här i väst ge en grov förenklad bild av islam 

och den vagt definierade grupp som kallas muslimer. Han skriver att utmärkande för denna 

föreställning är att det inte görs någon skillnad mellan traditionella, konservativa, 

bokstavstrogna, intoleranta, moderata, fundamentalistiska eller moderna tolkningar av islam. 

Sett ur detta perspektiv utgör islam och muslimer en grå enhetlig massa, menar författaren.  

 

3.1.Islam i Sverige 

Muslimer och Sverige har kontakt med varandra länge tillbaka. Kontakterna förekom under 

vikingatiden mellan skandinaver och muslimer.  Svanberg & Westerlund skriver om kontakter 

mellan muslimer och Sverige så: ”Redan under vikingatiden förekom kontakter mellan 

skandinaver och muslimer. Karl XII är kanske den som mest bidrog till det ökade intresse för 

Orienten”.19  

 Författarna skriver att kultur och handel utvecklade relationen mellan svenskar och muslimer 

i dåtiden. De skriver att ”kultur och handelskontakter utvecklades redan under 1700-talet.20 

Svanberg & Westerlund pekar på den sista mätningen som visar att under 1900- talet var 

några muslimer i Sverige. De skriver följande ”Den senaste mätningen av människor som 

visar att de trodde på islam år 1930 är 15 personer, som kallades för ”mohammedaner” eller 

annat.21  Sedan dess har inte religionstillhörighet registreras. Men efter andra världskriget då 

Sverige behövde mycket arbetskraft började muslimer komma in i landet..  Författarna 

skriver: ”De första muslimerna i större antal kom från Turkiet och det forna Jugoslavien”.22 

De muslimerna som då kom till Sverige var lågutbildade människor som inte kunde etablera 

sig eller bilda egna islamiska församlingar. Under 1980- talet23 började muslimer i Sverige 

utveckla sig. I boken ”Religion i Sverige” står att: ”Den muslimska minoriteten ökade från 

500 (1950) till 1000 (1960). Några år senare (1970) uppskattades antalet vara det 

mångdubbla, 9000 personer”.24 

                                                 
 
18 Fazlhashemi, Mohammad. Vems Islam. (2010:9) 
19 Svanberg, Ingvar & Westerlund, David. Religion i Sverige. (2008: 236) 
20 (Ibid.) 
21 (Ibid.) 
22 Svanberg & Westrlund. Religion i Sverige. (2008:236) 
23 (Ibid.) 
24 (Ibid.) 
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Författarna skriver att en stor mängd av muslimska grupper kom till Sverige som politiska 

flyktingar från länder som Iran, då började Iran – Irak kriget, Libanon och Palestina samt stora 

grupper av Kurder sökte sig asyl. Vid Jugoslaviens sönderfall 1990- talet sökte sig stora 

grupper av bosnier och kosovoalbaner samt somalier sökte sig asyl i Sverige. Men en stor 

grupp av muslimer från andra länder har kommit till Sverige genom familjeanknytningar . 

Idag stiger antalet muslimer i Sverige upp till hundratusentals människor. Svanberg & 

Westerlund skriver: ”Kring millennieskiftet antogs antalet muslimer vara omkring 250 000, 

men ibland sades det rentav uppgå till 400 000”.25 

Muslimerna i Sverige representerar olika trosinriktningar inom Islam. Till exempel Sunni- 

och Shiamuslimer har olika representanter. Det finns traditionalister inom alla inriktningar, 

där förståelsen av religionen bygger på tidigare auktoriteter. Muslimernas olika organisationer 

i Sverige har olika ideologier som finns i olika varianter i olika länder. Organisationerna går 

efter sina respektive idéer och ideologier. 

3.2.Turkisk migration till Sverige 

Muslimer från Turkiet utgör en stor grupp som invandrat till Sverige. Turkiet är också ett av 

de muslimska majoritetsländerna som Sverige har haft mycket kontakt med under historien. 

Under 1700- talet hade Sverige kontakt med Osmanska riket. 26 

Roald skriver: ”Karl XII (död 1718) sökte tillflykt hos den osmanske sultanen efter slaget vid 

Poltava 1709”.27 Roald fortsätter och skriver att: ”Svenskarna gjorde gemensam sak med 

turkarna mot den växande stormakten Ryssland, och Karl XII uppehöll sig i Osmanska riket 

under beskydd av sultanen ända fram till 1714”.28 Roald skriver att kontakten med en annan 

religion väckte ett intresse för religionens förhållande och flera avhandlingar om islam och 

muslimer skrevs under 1700- talet. 

Som tidigare nämnts var 15 personer registrerade som muslimer i Sverige under 1930- talet . 

Roald anser att muslimerna anlände till Sverige i mitten av 1940- talet. Hon skriver att den 

första gruppen som kom till Sverige var turkisktalande tatarer från Finland och Estland.29 

Roald skriver att nästa våg av muslimer som kom till Sverige som arbetskraft var unga 

människor från Turkiet och Jugoslavien och andra länder. De kom till landet eftersom Sverige 

                                                 
 
25 (Ibid.) 
26 Roald, Anne Sofie. Islam, historia, tro, nytolkning. (2005:274) 
27 (Ibid.) 
28 (Ibid.) 
29 Roal Anne Sofie. Islam, historia, tro, nytolkning. (2005:275) 
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behövde arbetskraft. Dessa unga män sökte uppehållstillstånd för sina fruar och barn. Hon 

påstår att ”genom arbetskraftinvandringen från 1960- talet och fram till början av 1970- talet 

blev turkar och muslimer från Balkan den dominerande gruppen muslimer i Sverige”.30 

Muslimerna i Sverige utgör en varierande grupp. De kommer från länder bl. a. Turkiet som 

har olika tolkningstraditioner, de hör till många olika ideologier och trosinriktningar. Nu bor 

alla grupper i Sverige och de flesta har egna församlingar. I Sverige är de flesta islamiska 

församlingar och samfund uppdelade efter etnisk eller nationell tillhörighet, och en del efter 

de världsomspännande religiösa riktningarna. Invandrade muslimer från Turkiet har egna 

församlingar som kallas för ”Islamiska kulturcenter unionen i Sverige” (IKUS) och enligt 

Roald dessa organisationer ”bildades i början av 1980- talet, en organisation med många 

turkisktalande medlemmar”.31 Turkisktalande muslimer har egna moskéer, och ”Diyanet” 

organisationen som ligger under turkiska staten skickar imamer till Sverige för att utföra 

koranundervisning i moskéer för medlemmarnas barn. Turkiska staten betalar lön för imamer 

som man skickar ut till omvärlden. De har egna ideologier och trosinriktningar. 

  

3.3 Diyanetsrörelse 

Kunskap om Diyandet är viktigt för den här uppsatsen eftersom, som redan nämnts, de 

imamer som undervisar om islam i många turkiska moskéer är utskickade av Diyanet.  

När Mustefa Kemal Ataturk (1881- 1938) tog makten och bildade den turkiska republiken 

1923 skilde han religion från staten. Turkiet kallade sig sekulariserat under denna tid och 

1924 avskaffade Ataturk det islamiska ämbetet, kalifatet.32 Ataturk tog bort det arabiska 

alfabetet och använde i Turkiet istället latinska bokstäver. Han bekämpade alla former av 

religionsutövning som var mot statens ideologi. I statens offentliga utredningars (SOU 

2009:52) rapport står ”staten förespråkade sekularism inrättades religionsministeriet (Diyanet 

Isleri Baskanlig) år 1924 med syfte att klargöra hur islam skulle uttolkas och praktiseras i 

Turkiet”.33 I rapporten står att ”Diyanet ska bland annat sörja för utbildningen av imamer och 

andra religiösa ledare. Förutom, denna uppgift ska Diyanet också övervaka och tillgodose 

folkets behov av religiösa ledare och därför är den som är anställd som imam också betraktad 

                                                 
 
30 (Ibid.:284) 
31 (Ibid.:287) 
32 Statens offentliga utredningar. Staten och imamerna. (2009:148) 
33 Statens offentliga utredningar. Staten och imamerna. (2009: 148) 
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som en statstjänsteman”.34 Roald skriver i boken ”Islam” om Diyanet och beskriver det 

följande: 

”Det turkiska så kallade Diyanetsystemet (Diyanet =direktoratet för religiösa frågor i Turkiet, 

som står under tillsyn av regeringen) fungerar så att den turkiska staten sänder ut imamer och 

betalar ofta även deras löner, vilket man gjort i flera år. Dessa förstår ofta varken det svenska 

språket, svenska kulturella koder eller hur det svenska samhället fungerar”.35 Roald skriver att 

Diyanetrörelsen byggs av turkiska nationalismen och tanken på detta är att för vidare sina 

ideologier i världen samt visar sig att Turkiet är ett sekulärt och modernt land. Roald skriver: 

” Diyanetrörelsen bygger först och främst på turkisk nationalism och är förbundet med det 

statliga religiondirektoratet i Ankara. Det turkiska religionsdirektoratet skickar bland annat 

imamer till Diyanetmoskèer i utlandet. Denna rörelse har en sekulär inställning och anser 

därför att politik och religion skall skiljas åt”.36  

 

 

3.4. Turkiska moskéer i Sverige 

Moské eller ”masdjid” eller ”djame” betyder platsen för prosternation. Naser Khader skriver 

att moskén har många likheter med en katolsk kyrka, bönenischen, ”mihraben”, som är riktad 

mot Mekka svarar mot kyrkans absid som är riktad mot öst. ”Minbar” till höger om mihraben 

motsvarar predikstolen. ”Minareten” där det kallas till bön motsvarar kyrkans klockor. Khader 

påstår att ”minareten används idag ute i byarna för att till exempel tillkännage dödsfall, så att 

hela trakten kan komma och kondolera och delta i begravningen. I en moské finns inget altare 

och inga bänkar, bara mattor. Där hänger inga bilder utan bara korancitat”.37 I vissa moskéer 

finns koranskolor, där man studerar koran, ”fiqh”38, det islamiska rättssystemet, 

språkvetenskap, filosofi och mycket annat. Moskén har en social såväl som en politisk roll. 

Socialt genom att alltid vara öppen för resande och hemlösa. De som reser till andra orter kan 

övernatta i en moské. Politiskt (miss)brukas moskén ofta både av makthavare och den 

radikala islamiska oppositionen, hävdar Khader. 

                                                 
 
34 (Ibid.:149- 150) 
35 Roald, Anne Sofie. Islam, historia, tro, nytolkning. 2005:289) 
36 (Ibid.:245) 
37Khader, Naser. Familjeliv och levnadsmönster. (1998:180) 
38 (Ibid.) 
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Det finns moskéer i de flesta kommuner i Sverige och koranundervisningen utför i dessa 

moskéer. Imamer håller på att undervisa barn till olika etniska nationer i Sverige. Detta arbete 

fokuserar sig på en grupp muslimer i detta land som Turkar. Eftersom Turkar har egna 

församlingar och egna moskéer. De har undervisning i kopran i moskéer för sina egna barn. 

Grupper av Turkar som bor i Sverige i olika kommuner ansöker till imam för att hjälpa deras 

barn för att undervisa koranen samt lära detta barn sina traditioner och sina seder och bruk 

genom Diyanet och staten skickar imamer för att hjälpa detta folk utomlands var som helst. 

Men Turkiet betalar imamer lön och försörjer imamens familj i Turkiet, dvs Turkiet står 

bakom imamer ekonomisk. Varför Turkiet skickar imamer utomlands och försörjer imamer 

utomlands samt inom land har någon ideologi bakom detta arbete. Turkiet skickar dessa 

människor som tjänstemän och inte som imamer. Vilken ideologi har Turkiet med detta arbete 

att göra och vad är fördelarna och nackdelarna för detta land. Genom detta arbete sprider 

Turkiet sin ideologi bland turkar som bor utomlands och stärker deras nationella och etniska 

bakgrund. När imamer anländer till de europeiska länderna möter de stora problem med 

språket och har inte tillräcklig kunskap om detta samhälle som de hamnar i samt förstår inte 

barnen som växer upp dessa länder som sociala, kulturella och traditionella riktningar. Hur 

går undervisningen i koran fram på ett pedagogiskt sätt?  

 

3.5. Vad är en imam? 

Eftersom den här uppsatsen bygger på intervjuer med en imam och eftersom det ofta är 

imamer som ansvarar för koranundervisningen i Sverige är det viktigt att känna till vad en 

imam är och vilken typ av utbildning imamer kan tänkas ha. Jan Hjärpe definierar ordet imam 

enligt följande: ”ordet imam betyder egentligen ´ledare` eller ordagrant ”den som står längst 

fram”. Det kan vara en politisk eller religiös ledare i allmänhet. Imam kan även betyda 

böneledare, den som står framför raderna av de bedjande och leder bönen, såväl i ord som 

genom att utföra dess rörelser synligt för de övriga deltagarna”.39Hjärpe fortsätter och skriver 

att Imam kallas också på betydande teologiskt och juridiskt lärda under islams historia, sådana 

som åberopas inom de olika rättsskolorna eller i den teologiska undervisningen.40 Statens 

offentliga utredningars rapport (SOU 2009:52) som heter ”Staten och imamerna” beskrivs 

imamer på följande sätt: ”På arabiska betyder imam kort och gott ”den som står framför” 

                                                 
 
39 Jan Hjärpe. 99 frågor om islam. (2008:95) 
40 (Ibid.) 
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vilket syftar på den som leder de troende i bön”.41. Ordet imam för sunni- muslimer i världen 

syftar på den person som ansvarar för bönen och inte på ett annat specifikt prästerskap, står i 

rapporten (SOU 2009: 52). Samma rapport pekar på att vissa samfund som turkiska moskéer 

som knyter an till Diyanetsystemet och Bosniska församlingar som är under stormuftin i 

Sarajevo kräver imamer specifika utbildningar. 

Kvinnor kan leda bönen också och det kallas för imama. Som sagt ordet imam är arabiska och 

kallas för man och imama för kvinnor. I Statens offentliga utredningar 2009:52 (SOU)- 

rapporten står: ”Dessa tituleras som imama vilket är den feminina formen av imam”.42 Ordet 

imam har en annan betydelse för shiamuslimer och syftar på specifika egenskaper att rätt 

tolka och förstå det religiösa budskapet i koranen. I rapporten (SOU 2009:52) står att ”Dessa 

egenskaper har imamerna förvärvat genom sitt släktskap med Muhammad via dennes dotter 

Fatima som också var gift med Muhammads kusin Ali”.43 Shiitisk islam använder ordet imam 

för de tolv ofelbara av Alis släkt som utför böneledare. Religiösa ledare kallas också för alim 

(plural ulama) av shia muslimer eller i Turkiet kallas för hoja.44 Förr etablerades skola för 

imamer för att recitation och koranutbildning. I (SOU 2009:52)- utredningen anges att ”Från 

och med 1000- talet etableras en ny institution för undervisning och vid denna tidpunkt 

öppnar t.ex. Nizam al-Mulk en madrasa- skola i Baghdad. Denna och liknande skolor 

startades först och främst som en god gärning i religionens namn eller som en manifestation 

av politisk makt”.45 Fortfarande går studierna i religion efter gamla tiderna dvs arvet från 

antiken. Studien går på olika kategoriseringen för imamer. Först ska imamer studera koranen 

och dess läsningar som recitation, koranutbildning, profettraditionerna (hadith), juridiken 

(etik, praktisk teologi), regelsystem, etc samt kalam (den systematiska teologin, inkluderat 

apologetiken). Förutom dessa ämnen studier av arabiska språket och dess grammatik. Andra 

kategorin ”räknas ämnen som logik, fysik, medicin, metafysik, politik, optik och 

astronomi”.46 I rapporten pekar man på att imamers uppgifter är desamma som prästers inom 

de kristna traditionerna. Imamer är aktiva inom församlingar eller föreningar och de fungerar 

som ”liturgiska ledare, andliga ledare och sociala vägledare”.47 Förutom detta leder imamer 

bönen och predikan på fredagar, förrättar vigslar, begravningar och sköter församlingens 

                                                 
 
41 Staten och imamerna. Religion, integration, autonomi. Betänkande av imamutbildningsutredningen. (2009:28) 
42 (Ibid. 2009:28) 
43 Statens offentliga utredningar. Staten och imamerna. (2009:29). 
44 (Ibid.) 
45 (Ibid. 2009:30) 
46 (Ibid. 2009:31) 
47 (Ibid. 2009:33) 



17 
 
 

själavård och hjälper muslimer med praktiska och andra problem. Imamer deltar i muslimers 

ceremonier, sörjande, hälsar på sjuka på sjukhus, hälsar på gamla samt besöker fängelser och 

stödjer personer vid livets slutskede. Enligt rapporten (SOU 2009:52) som undersökte 

muslimska församlingar/föreningar finns omkring 250 till 300imamer i Sverige,48 men man 

menar i rapporten att denna siffra är osäker. Imamer som bor i Sverige och är aktiva inom de 

olika församlingarna behöver mer utbildning enligt rapporten. De flesta imamer i Sverige har 

utbildat sig i Egypten, Jordanien, Saudiarabien, Indien och Pakistan. En del har utbildat sig i 

Turkiet, Bosnien-Hercegovina eller England. Enligt rapporten (SOU 2009: 52) de flesta 

imamer utbildade sig i Turkiet. Detta beror på de idéer och ideologier som personerna har 

bakom sig. 

Inom islam finns inte ett formellt system för hur man blir imam som motsvarar Sveriges 

prästvigning. För att bli imam måste man studera koran och profettraditionen, (hadither) och 

utbilda sig för att skilja på rätt och fel i livet. Idag diskuterar myndigheterna att anställa 

imamer på olika områden exempelvis inom sjukvården, eftersom det underlättar arbetet för 

personalen inom vården. Myndigheterna kräver att imamer ska vara på plats vissa tider per 

vecka och hjälpa de sjuka och stödja dem. Anställningen ska ske genom muslimska 

församlingar och kommunerna ska finansiera hälften av kostnaden för en imam som arbetar 

på sjukhuset. I SOU- rapporten (2009:52) står om arbetsuppgifterna för sjukhusimamen och 

beskriver följande punkter: 

• ”Regelbunden närvaro på olika sjukhus vid bestämda tider vissa dagar i veckan, dit 

sjukvårdspersonal kan vända sig för råd vid olika praktiska frågor. 

• Stöd och själavård bland muslimska patienter, anhöriga och personal. 

• Samtal och undervisning bland personal angående muslimers vård, allmän om islam 

och den muslimska kulturen samt etiska frågor ur muslimskt perspektiv. 

• Beredskapjour i hemmet vid förfrågningar från sjukhusen i samband med akuta 

tillstånd och dödsfall av muslimska partierna”.49 

 

 

 

4. Intervjustudien 

                                                 
 
48 (Ibid.: 2009:37) 
49 (Ibid.: 2009:33-34) 
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Intervjun genomfördes med en imam som undervisar ett antal elever både pojkar och flickor i 

en moské i ett område utanför Stockholm, anledningen till att jag kontaktade honom var för 

att få svar på mina frågor till studien som undersöker om koranundervisningen och dess 

pedagogik. 

I en byggnad i centrum ligger den näst största turkiska moskén. Jag träffar imamen vid 

ingången, eftersom han inte kan svenska utan istället talar turkiska, ringer han en kompis som 

får agera tolk. Han berättar om sin bakgrund, civilstånd, utbildning och sociala situation. Han 

är teolog med inriktning på islamisk religion, och studerat koranen i tre år för att lära sig den 

utantill. Han kallas för hafiz, vilket betyder att han kan koranen utantill. Han har 

gymnasieexamen och fyra års studier i allmän religion samt islamisk religion på 

universitetsnivå. Han är teolog och har förutom islam studerat övriga världsreligioner. Han 

säger att han har 20 års erfarenhet och att han har jobbat som religionslärare i sitt hemland. 

Han bor här i Sverige sedan fyra år tillbaka, men har bott i ett annat område utanför 

Stockholm under de första tre åren. Hassan berättar att han är legitimerad imam. 

Myndigheterna i hemlandet skickade honom till Sverige för att undervisa koran och islamiska 

regler till barn som kommer från samma land. Hassan berättar vidare om de olika kurser som 

regeringen ordnade för honom och de andra imamerna. Dessa kurser pågår under sex månader 

och behandlar människas beteende, psykiska problem, barnens, ungdoms, äldre människors 

och kvinnors psyke samt om människans troende och icke troende. Kursen innefattar mycket 

av det vardagliga som till exempel problem inom familjen, hur man kan lösa dessa problem 

med hjälp av religion osv, säger Hassan. Efter kursens avslutning genomgår varje deltagare ett 

prov utfört av myndigheterna, detta för att kontrollera deltagarnas kunskaper om islam och 

andra religioner men även kursens övriga innehåll.50 

 

Hassan var en lugn och glad människa och välkomnade mig. Han visade mig klassrummet i 

moskén. Klassrummet var lagom stort och bänkar och stolar var i ordning. I byggnaden fanns 

matsalen och ett kök samt en biljardsal och en annan sal för människor som spelar schack och 

andra verksamheter. Innan tolken kom, pratade vi på arabiska, han kunde lite arabiska och lite 

engelska. Intervjuerna har gjorts i moskén.  

 Angående sitt liv här i Sverige, säger han att han får förlängning var sjätte månad på 

ambassaden. Ambassaden betalar honom lön och de myndigheterna i hans land betalar hans 

                                                 
 
50 Intervjun med imamen. Utfärdats av författaren. (2010 05 24) 
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familj som är kvar i hemlandet. Familjen träffas två gånger om året, under sommaren kommer 

frun och barnen och hälsar på och under jul åker Hassan till familjen i Turkiet, säger han. 

 

4.1.Koranundervisningen 

Imamen har två grupper som kommer och lär sig läsa och studerar koranen. Om grupperna 

säger Hassan att den ena gruppen är nybörjare och den andra kan redan läsa koran. Antalet  

elever som kommer till moskén och studerar koranen är under 50 personer. Elevernas ålder är 

mellan 9 och 15 år. De har lektioner lördagar och söndagar och det är sammanlagt 8 lektioner. 

Varje lektion är 45 minuter med 15 minuters paus berättar Hassan. Han säger att de elever 

som börjar här inte slutar förrän de klarat sina studier. Hassan har jobbat i 3 år i den här 

moskén som undervisar i detta område. Han säger att han inte har sett någon av eleverna att 

hoppa av.51  

 

4.2.Schema  

Imamen säger att han inte planerar schemat personligen. Det finns många turkiska moskéer i 

landet. Alla lärare eller imamer samlas en dag per år i den centrala lokalen för att diskutera 

islamiska frågor, lagar och regler i detta land samt för att utbyta idéer med varandra. Där 

deltar ordföranden för turkiska islamiska institutionen i Huddinge. Islamiska förbundets 

ordförande heter Bulent Baloglu och sitter på kontoret i Huddinge, en kommun utanför 

Stockholms stad. Han är teolog och professor i teologi, han planerar schemat för oss imamer, 

berättar Hassan. Alla imamer är under hans kontroll och de går efter detta schema som han 

planerar, när man undervisar koran. En viktig funktion som den församlingen fyller för sina 

medlemmar är att erbjuda religiös utbildning. De andra islamiska församlingarna har 

undervisning i koranläsning och islam förstås. I undervisningen ingår etik, islams historia, 

lagar samt religionens praxis. Ombudsmännen och imamer från hela Sverige samlas och 

planerar undervisningen i början av varje september. Alla imamer träffas och går igenom 

allting som de ska göras i moskén och med de elever som kommer för att studera koran. Där 

får alla imamer ett schema och det slutar i slutet av maj. Efter avslutningen har klasserna 

tävlings program. Alla imamer och elever som läser koranen utantill, samlas och tävlingen 

pågår i några veckor. Tävlingen är för de elever som har deltagit i koranens kurser. Den består 

av olika hobbyer exempelvis, fotboll, schack, läsa koran med hög röst utantill, vem kan läsa 

                                                 
 
51 Intervjun med imamen. Utfärdats av författaren. (2010 05 24) 
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korrekt och vem har fin röst, frågor om religion och med mera. Den klass som vinner reser då 

till Turkiet i en vecka och föreningen betalar allting. I Turkiet åker eleverna runt till historiska 

moskéer, museer och träffar imamer och högt uppsatta religiösa personer. De får chansen att 

fråga och diskutera saker som de vill veta mer om, speciellt religiösa frågor, berättar Hassan. 

Han säger att förra året vann hans klass tävlingen och de flög till Turkiet. 10 elever, både 

pojkar och flickor fick flyga dit.   

 

Angående samarbetet med andra nationer i Sverige om undervisningen i koranen säger imam 

Hassan att det inte finns sådant samarbete, men imamer träffas, pratar och utbyter idéer. Det 

är bara träff och inget annat, säger han. Hassan säger att det är ordförande som kontrollerar 

imamernas undervisning i koran, om undervisningen utförs enligt schemat, samt om barnens 

föräldrar gör det. Föräldrarna är aktiva inom detta område och menar att de vill att deras barn 

lära sig läsa koranen. Barnens utbildning, uppfostran, och tro är en viktig fråga för många 

muslimer. ”När jag pratar med dessa föräldrar de tänker ofta på sina barn och de är oroar för 

barnens framtid både som muslimer och som främmande i Sverige”,52 berättar han. Han säger 

att ordföranden går runt till alla moskéer i landet och frågar om undervisningen. Om någon 

har klagomål kallar ordföranden imamen till sig och undrar varför det händer saker och ting 

på fel sätt och inte enligt schemat, säger imamen. 

 

4.3.Hemspråket och undervisning i koran 

Imamen fungerar också som hemspråklärare och han får ofta fungera i olika roller. Han 

hjälper eleverna att utveckla sitt modersmål, han jobbar som ansvarig lärare och undervisar i 

både den islamiska kunskapen, den muslimska kulturen, korans undervisning samt i 

modersmålet. 

 Hassan säger att han undervisar inte bara koran utan lär dem också det arabiska alfabetet 

samt berättar för eleverna om islamiska lagar och regler. Han säger att innan eleverna kunna 

läsa koran läser kommentarer om suror och verser, hur, när och varför det kommit till 

profeten, vad har för budskap osv, på turkiska och sedan börjar undervisa arabiska alfabetet 

för att kunna läsa koran.” Jag bedömer eleverna vem lärde sig att läsa koran och skriva 

arabiska och vem inte bra på det”, säger imamen.53 Hassan säger att det inte är nödvändigt att 
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ge elever betyg eftersom de inte behöver betyget här. Om någon elev vill ha betyg, så får de 

betyg, men det är inte nödvändigt. 

Hassan säger att Turkiet står för allt material och betalar allting kring moskén. Allt material 

kommer från Turkiet, böcker, koran och barntidningar m.m. Sverige hjälper föreningen 

symboliskt. Turkiska familjer ordnar privata klasser som koran i Sverige och varje familj 

betalar en summa i form av medlemmar till föreningen och turkiska regimen hjälper islamiska 

förbundet också. 

Hassan säger att imamerna träffar präster och andra religiösa människor framför allt kristna, 

de personer som har kontakt med kyrkor. Han säger att de pratar, diskuterar och utbyter idéer 

mellan sig. Han berättar om en gång som han och andra imamer fick inbjudan till Uppsala och 

de träffades.  Hassan säger att ”vi bjöd dem också men de har inte varit hos oss”.54 Om 

hjälpen från kyrkan säger imamen att de inte har fått någon hjälp. Han säger att de pratar bara 

med de kristna och präster. Hassan säger att människor har tid på sig och det kommer att möta 

varandra. Det är inte försent för träff och möte. 

Om pedagogiken och undervisningen säger han att det är viktigt med pedagogiken, utan den 

går det inte att forma elever. Han berättar exempelvis hur elever har det hemma, samspelet 

med familjer, med vänner och i klassen. ”Imamen säger att han berättar och sitter med 

eleverna, de diskuterar med varandra inte bara om islam och koran utan om allting kring deras 

vardag . Han säger att undervisningen i koran här i moskén är densamma som svenska skolan 

bedriver, det finns inga skillnader, ”jag gör samma sak som svenska skola, men det är bara 

undervisningen i koran här i moskén”.55 Klassen består av både pojkar och flickor. Det är inga 

problem, de sitter bredvid varandra och pratar med varandra som jag sett. Imamen säger att 

han som lärare och imam har inte hårda regler mot flickor och pojkar. Hassan säger att ”vi 

lever i ett modernt samhälle, inte bara i Sverige utan i Turkiet har vi samma moderna 

samhälle och vi separerar inte mellan pojkar och flickor”,56 berättar imamen.  

Vad gäller pedagogiken i undervisningen berättar han att ”vi i klassen böcker som sagt ovan, 

filmer, video, barn Magazine, det handlar om allting, inte bara om koran och islamiska lagar 

och regler. Det handlar också om sociala, människas beteende, drog problem, ungdoms 

gangester, alkohol problem, våld och sexualitets problem (zina, olaglig samlag) i samhället”57 

osv.  vetenskapen är viktigt att ge elever, säger han. ”Jag visar bilder på tavlan samt använder 

                                                 
 
54 Intervjun med imamen. Utfärdats av författaren. (2010 05 24) 
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projektor också angående människas handlingar det vill säga onda och goda handlingar i 

samhället för elever i klassen. Jag repeterar dagligen dessa bilder på tavlan”,58 säger han. 

Hassan berättar att de i klassen diskuterar med varandra om människans goda gärningar. Han 

säger att han berättar för dem att alla människor måste vara vänliga med varandra och ha 

sociala relationer, om någon behöver hjälp, måste vi hjälpa den personen eller familjen. Han 

säger att han citerar ibland korans sure angående goda och onda saker, eller ger exempel på 

vad profeten Muhammad gjorde med och för människor i samhället. Vi muslimer måste lyda 

korans ord och profetens handlingar, säger imamen Hassan. Leif Stenberg skriver att 

muslimer anser att ”koranen är Guds största gåva till mänskligheten, och dess visdom är av ett 

enastående slag. Den skall vägleda mänskligheten till den Rätta Vägen och ge liv åt 

människans själ samt väcka det mänskliga samvetet och upplysa människan”.59 Hassan säger 

att han berättar för elever att Gud sände sitt ord, koran till profeten Muhammad genom 

Gabriel för att hjälpa människorna att ta avstånd från onda gärningar. Anledningen till att 

koranen anses så betydelsefull är att muslimer anser att: ”koranen är Guds ord som 

uppenbarades för Muhammad genom ängeln Gabriel och det ligger bortom mänsklig förmåga 

att åstadkomma något liknande”.60 

Eleverna som kommer till koran klassen är både pojkar och flickor och det finns inte 

skillnader mellan dem. Imamen har inte särskilda regler i klassen och alla pratar med 

varandra. Hassan säger att de ska vara fria och hårda regler fungerar inte för eleverna i det 

moderna samhället. Han säger att de ska själva förstå enligt islamiska lagar och ”sharia”. De 

ska förstå livet genom erfarenhet och vi imamer berättar allting om goda handlingar.61 

Eleverna ska vara fria och själva bestämma vad som är rätt och fel, berättar han. Här uppfattar 

så att barnen eller elever ska vara fria. Låt barnen att tänka, tycka och sitta i klassen var dem 

vill, som i svenska skolan och i klassen gör. jag tycker att imamens resonemang stämmer med 

Kristina Gustafssons utgångspunkt i detta sammanhang dvs relationen mellan att fostra barn 

och tänka fritt går Kristina Gustafsson efter Rousseaus pedagogiska arbetet och hon citerar 

Rousseaus filosofi så: ”enligt Rousseaus filosofi är människan av naturen god men har 

förvanskats genom kulturen. Tanken vilar på en universalism, det goda finns i naturen och 

kan man återfinna det äkta och av kulturen oförstörda blir man en bra människa”.62 
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Gustafsson fortsätter så: ”I enlighet med Rousseaus tänkande gällde det därför att finna de 

ultimata sätten att locka fram det ”naturligt goda” i barnet genom pedagogik. I naturstadiet 

behärskades människan av känslor lust snarare än förnuft och genom att låta barn lära sig att 

lära av erfarenheter snarare än utantill läxor skulle sådana lustkänslor lockas fram”.63 Det 

stämmer att låta barnen att lära sig genom erfarenhet och välja själv vad han vill ha i livet. 

 

Hassan säger att de läser inte bara koran, utan även andra texter som har stor betydelse för 

muslimer. Koranen är huvudtexten, men allt finns inte nämnt i den, säger imamen. 

Haditherna, ”traditionerna” kompletterar i första hand koranen. Stenberg skriver om 

”haditherna” ”så betecknas den stora mängd yttrande och handlingar som tillskrivs 

Muhammad och hans närmaste. Traditionerna är samlade och systematiserade i särskilda 

verk, som är av stor vikt för både lära och liv inom islam”.64 Hassan säger att de tittar på den 

också som nödvändigt ibland och vissa frågor som handlar om livsfrågor i dagens läge. Han 

säger att de även läser Muhammads biografi och dess handlingar. Det kallas för ”sira”. 

Stenberg skriver: ”En andra litteraturform är sira. Det är termen för de sammanhängande 

berättelserna om Muhammads liv. De är med andra ord profetbiografier”.65 Det är för att 

eleverna ska lära känna profeten bättre, enligt imamen. 

 

4.4. Relationen till den turkiska staten 

 

Angående frågan om Turkiet skickar imamer utomlands. Imamen säger att Turkiet skickar 

imamer utomlands för att hjälpa de turkiska invandrarna som bor t.ex i Sverige. Det är inte 

bara staten skickar imamer, det är folket utomlands som vill ha imamer i Turkiet. Denna 

grupp av Turkar bor här och har barn, de vill att imamer ska lära dem koranen och islamiska 

lagar och traditioner på rätt sätt. De vill också lära sina barn att inte glömma bort sina rötter 

att de är Turkar och de ska behålla sina nationella traditioner samt trosinriktningar.66 Denna 

grupp som bor utomlands har egna islamiska församlingar/föreningar och egna moskéer. Vid 

behov kontaktar denna grupp ”Diyanetrörelsen” och begär en imam till moskén. Diyanet 

plockar fram några imamer och testar dem, vem ansågs vara godkänd skickar denna person ut, 

men Diyanett rörelsen kontaktar staten och staten stödja imamen ekonomisk. I detta fall samt 
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Turkiska staten bestämmer vem av imamerna ska skickas ut. Staten skickar ut imamer som 

tjänstemän och betalar lön för honom som tjänsteman inte som imam.67 

Vad gäller vilka politiska tankar och ideologier som står bakom detta arbete som Turkiet 

utgör berättar imamen att Diyanetrörelsen är en organisation som inte binder till politik och 

ideologi utom det handlar om islam och islamiska lagar och Diyanet vill lära folk vad innebär 

rätta islam. Organisationen vill hjälpa människor framför allt turkiska medborgare så att de lär 

sig islam på rätt sätt,68 säger imamen. Imamen säger att han är politiskt oberoende. 

Imamen säger att fördelen med detta är att regimen i Turkiet hjälper sina medborgare att lära 

sig islamiska lagar och vad islam innehåller samt att lära deras barn att förstå islam och kunna 

läsa koranen och dess innehåll på rätt sätt. Samt lära barnen att inte glömma bort sina rötter 

eller sin etniska bakgrund. Nackdelen är att Turkiet betalar massor av lön till alla imamer som 

sprider sig i världen, inte bara i Sverige. Det finns imamer i andra länder som Turkiet betalar 

dem lön och försörjer imamernas familj i Turkiet. Det kostar Turkiet mycket pengar, men 

Turkiet ser inte detta som en nackdel. Men imamer nekar till att Turkiet har någon ideologi 

bakom detta ärende. Han säger att denna fråga ska frågas i politiker inte jag, säger imamen.  

 

4.5. Koranundervisning, idé och ideologi 

Religionstillhörighet och religiös tradition kan ha en rad politiska roller, som i sig inte har 

något med religion att göra. Den religiösa traditionen kan t ex ha rollen som etnisk eller 

nationell markör. Vi har sett och ser dagligen det fenomenet i ”etniska” konflikten på Balkan 

under 1990- talet, mellanöstern, Filippinerna, Indonesien, Ryssland osv. Vi ser idén att kultur 

bestäms av religiösa traditioner. Jan Hjärpe skriver att ”den religiösa traditionen kan användas 

för att legitimera politisk makt. När en regim inte sitter med folkligt mandat så måste den 

försvaras med andra medel”.69 I dagens läge används det religiösa språket på motsats sätt. 

Ibland som fakta används mot makthanden. Användarna på religion kräver en förändring, i 

lagarna och de sociala strukturerna. Hjärpe anser att man vill gå tillbaka till islams själva 

källor, koranen och profetens sunna för att finna hur den ska tillämpas i dagens situation. Han 

menar att befrielseteologier, både inom kristna och islamiska varit en del i politisk 

frigörelsekamp. Alla grupper har politiska ideologier bakom sig. Grupperna kämpar för att 
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etablera den islamiska regimen och få makten i handen, samt för att bekämpa icke islamiska 

etniska grupper. 

5. Sammanfattande diskussion 

Mitt syfte med den här studien har varit att undersöka och belysa undervisningen i koran i 

moskén. Jag tycker att med utgångspunkten i Bergström och Borèus definition av ideologier 

är att Diyanetsrörelse samarbetar med turkiska staten och har egna ideologier bakom sig, 

därför att staten skickar imamer utomlands. Även om imamer beskriver Diyanetsrörelsen som 

en organisation som lär ut koranen och islamiska lagar och regler till medborgarna, men 

rörelsen är under statens kontroll. Det är turkiska staten som bestämmer och i detta fall finns 

idéer och ideologier bakom detta. Ideologierna innehåller olika idéer. Förhållandet mellan 

ideologi, idéer och politik kan definieras på olika sätt. Idéer kan vara en punkt i centrum för 

samhällsutvecklingen och politiken. Samt det ses som makt, att ta kontroll över allting eller 

bilda ett rike, som länderna kämpar för, t.ex. Turkiet genom islamiska tankar stärka sig ut åt.  

Bergström och Boréus definerar ”idé” mer som en tankekonstruktion som utmärks av en viss 

kontinuitet än intrycken eller attityder. I detta fall kan tankekonstruktionen utgöras av en 

föreställning om verkligheten, ”som en värdering av företeelser eller en föreställning om hur 

man bör handla”.70 I studien skriver jag om idéer som betyder kontinuerlig tankekonstruktion. 

Syftet med Diyanetrörelsen är att klargöra hur islam skulle uttolkas och praktiseras i Turkiet. 

Men i verkligheten finns idéer och ideologier inom rörelsen, eftersom Diyanetminstriet 

anknyter till turkiska staten. Staten kontrollerar över rörelsen. Staten bekämpar alla idéer som 

är mot regimen. Jag tycker att Diyanet har båda islamisk och politisk makt. Eftersom rörelsen 

inte kan kritisera regimen i Turkiet. Men imamen säger att rörelsen har med islamisk religion 

att göra. I ett svenskt sammanhang innebär detta att Diyanetsrörelsen inte är opartisk och har 

med staten att göra. Alla islamiska församlingar utomlands kontaktar Diyanetrörelsen och 

begär imamer. Detta innebär att Diyanet i ett svenskt perspektiv har en kontrollerande 

funktion. Diyanets ideologiproduktion överförs till imamer och moskén vidare till 

medborgarna i Sverige. På grund av islamiska ideologier kontrollerar staten Turkiet etniska 

Turkar i Sverige. 

Enlig imamen i intervjun så menar han att hans uppdrag som Imam är icke politisk men i 

verkligen hans uppdrag handlar om att han vill överföra ett ide och ideologi till , turkiska 
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medborgarna i Sverige med hjälp av Diyanetrörelsn som är under statens kontroll samt den 

politiska partier som styr landet är religiösa trots att Turkiet kallas sig för att vara sekulär 

samhälle. 

Idéer kan vara en punkt i centrum för samhällsutvecklingen och politiken. Samt det ses som 

makt, att ta kontroll över allting eller bilda ett rike, som länderna kämpar för, t.ex. Turkiet 

genom islamiska tankar stärka sig. På annat sätt kan Turkiet genom dessa idéer stärka sin 

politik bland sina medborgare utomlands och på något sätt använda denna folkgrupp i 

framtiden. Med islamiska och dessa imamer sprider Turkiet sina ideologier i omvärlden och 

får på så sätt både fördelar och nackdelar. Fördelen är att staten undervisar islamiska lagar och 

traditioner på sitt sätt och samtidigt för vidare sina politiska idéer bland sina medborgare och i 

andra nationer. På annat sätt har kontroll över alla religiösa ledarna och imamer, inga av dessa 

religiösa ledare kan kritisera regimen på något sätt. Kanske något om imamernas ideologiska 

frihet som onekligen begränsas, samt att ideologisk kontroll även blir pedagogisk kontroll. 

Skillnaden mellan koranundervisningen i moské och svenska skolan är stor. Eleverna i 

moskén reciterar alltid koran och imamen själv reciterar alltid och eleverna repeterar efter 

honom som imamen jag intervjuade gjorde, men i skolan bestämmer lärarna själva hur 

eleverna vill exempelvis läser olika religiösa sagor som relateras till islamiska religionen samt 

korans budskap. Jenny Berglund intervjuat och skriver i sin avhandling ”Teaching islam” som 

intervjuat med lärarna i skolan angående undervisning i klassen. Lärarna berättar att de samlar 

religiösa sagor och berättar i klassen för sina elever. Dessa sagor har med islamisk religion att 

göra. Sagorna relateras till muslimska barn som bor i Sverige. Dessa sagor är viktigt för de 

barn som känner sig svensk än annat land.71 Nackdelarna är att Turkiet skickar allt material 

som islamiska kurslitteratur, barns böcker, koranen med mera. Samt att den turkiska staten 

betalar lön för imamer utomlands och deras familjer i Turkiet. Detta kostar Turkiet miljarder 

årligen, men imamen säger att Turkiet inte ser detta som någon nackdel. Turkiet vill hjälpa 

alla turkiska medborgare var de än bor ekonomisk, religiöslig, sociala och kulturella, berättar 

imamen. Jag tycker att allting handlar om makt och politik. 

Det migrerar miljönstals turkar till europeiska länder bl. a. Sverige. Med politiska idéer 

genom Diyanetsrörelse vill Turkiet återfinna sig bland sina medborgare och behärska dem 

med utgångspunkten islam och koranundervisningen. Boreus och Bergström skriver med 

hjälp av den marxka traditionen som bär inom sig två olika sätt att se på ideologi. ”I enlighet 
                                                 
 
71 Berglund, Jenny. Teaching islam. (Germany 2010: 104 ff) 



27 
 
 

med den negativa traditionen kännetecknas samhället av starka motsättningar som hotar dess 

existens, vilket behöver döljas med hjälp av olika förutsättningar, exempelvis om 

samförståndets dygder”.72 Ideologier får enligt detta synsätt funktionen att bidra till att 

återskapa och upprätthålla makten, skriver Bergström och Boréus.73 I detta fall vill Turkiet 

övertyga medborgarna som hade problem inom samhället i Turkiet och genom islamiska 

ideologier upprätthålla makten och kontrollera dem politisk och pedagogiskt. Bergström och 

Boréus skriver: ”politiska ideologier är explicita och kan studeras med hjälp av skrivna 

program eller vad som sägs/skrivs av representativa företrädare”.74 Med relevans till politiska 

ideologier och skrivna program samt representativa företrädare har Turkiet Diyanetsrörelse 

som representativ och islamiska lagar som utförs genom Diyanet används som skrivna 

program. Ideologierna sprider turkiska staten genom Diyanet till medborgarna utomlands bl. 

a. Sverige genom imamer som Turkiet stödjer dem.  

Undervisningen i koran i moskén är inte samma undervisning i den svenska skolan. Det finns 

stora skillnader, tycker jag. Undervisningen bedrivs endast under helgen dvs lördagar och 

söndagar. Det börjar klockan 9 och slutar klockan12. Eftersom barnen går i den svenska 

skolan vanliga dagar. Turkiska statens och imamernas idéer och tankar är att denna grupp av 

medborgarna som bor utomlands ska behålla sina rötter, språk, kultur, islamiska religion och 

traditioner, tycker jag. En stor skillnad är också att koranundervisningen är konfessionell, det 

vill säga barnen undervisas in i islam. Svenska skolans undervisning får enligt läroplanen inte 

vara konfessionell.  

Konsekvensen av Diyanetsrörelsen, turkiska ministeriet för religiösa frågor som stödjer 

ekonomiskt och skickar ut imamer till omvärlden och arbetar i olika moskéer och hjälper sina 

medborgare bland annat turkiska muslimer i Sverige kan å ena sidan tyckas positiv eftersom 

det ibland är svårt för den turkiska kommuniteten i detta land, särskilt för ungdomarna. Å 

andra sidan är dessa turkiska ungdomar som jag nämner födda och uppväxta i Sverige och 

håller inte alltid med om berättelser som dessa imamer som har en annan kulturell bakgrund 

berättar. De turkiska imamerna arbetar kortsiktigt eftersom deras arbetstillstånd eller deras 

kontrakt inte är längre än tre till fem år. Jag nämnde tidigare att de inte känner till svenska 

språket, samhället, moskén och föreningarna då tiden rinner och de ska packa ihop sina grejer 

och ersättas av en ny imam och han får några år att arbeta på samma sätt som första imamen. I 
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detta fall blir deras tjänst bara att leda bönen, fredagsbönen recitera koranen vid olika högtider 

i moskén. Då blir dessa ungdomar rotlösa och går vilse inom samhället och imamer eller 

andra religiösa ledarna blir inte deras vägvisare. 

Slutligen vill Turkiet med olika politiska ideologier kontrollera turkiska medborgar utomlands 

bl. a. i Sverige genom islamiska lagra och koranundervisningen samt kontrollera nya 

genrationen med hjälp av islamiska undervisningen. Turkiet vill också sina medborgar inte 

glömma bort sina rötter, traditionella, kulturella och religiösa samt språket. Diyanetsrörelsen 

är stora verktyg för turkiska staten att sprida sina politiska ideologier samt genom imamer 

som skickas ut och undervisar islamiska lagar samt koranundervisningen. 
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