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Abstract 
 

The purpose of this thesis is to examine how Sufism is explained in textbooks for high 

school students in the subject religious studies 1 and 2. To do this I have also summarized  

research on Sufism in Sweden. This thesis is based on three questions: What does recent 

science says about the purpose of sufism, its proliferation and its practice in Sweden and 

globally. Is the description of sufism multifaceted or not? What do the textbooks say about 

sufism? Do textbooks give a multifaceted picture of sufism, or is it unilateral? The results 

show that Sufism is more multifaceted and deeper and plays a bigger role than is apparent 

in religious books for high school, although even textbooks show a variegated picture of 

Sufism. Postcolonial theory and the orientalism theory presented by Edward Said are used 

in this thesis.  
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1 Inledning 
 

Under min lärarutbildning har jag kommit i kontakt med sufismen och fann den 

fascinerande direkt. Sufismen för mig var någonting spännande, jag kunde inte vänta på 

att så fördjupa mig om den. Det jag fann var att den är mångsidig och betydelsefull för 

islam, islams spridning, islams historia och som en idéspridare. Sufismen som finns inom 

både sunni och shia är ingenting jag själv har fått lära mig om under min skolgång och 

anser att det är synd då sufismen är och har varit en stor del av islam. Som blivande lärare 

i religion är det viktigt att ha bra förståelse för hur läroböcker behandlar olika ämnen. Det 

är mitt uppdrag att utifrån läroplanen och kursplaner själv göra ett urval och organisera 

innehållet på mina lektioner. Detta gjorde att jag ifrågasatte läroböckerna och ifrågasatte 

varför sufismen inte får mer plats. Genom att fördjupa mig i sufismen så kan jag med 

fördjupade kunskaper lära ut mer om det i skolan. 
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2 Syfte och frågeställning  
 

 

 Syfte  
 

Syftet med uppsatsen är att studera hur forskning och litteratur beskriver sufismen idag. 

Jag utgår från postkoloniala teorier och tittar på om sufismen beskrivs som mångsidig 

eller enhetlig.  

 

 

 Frågeställning  
 

• Vad säger aktuell forskning om sufismens syfte, spridning och utövande i Sverige 

och globalt och är det en mångsidig bild eller enhetlig? 

• Vad står det i läroböcker för gymnasiet om sufismen?  

• Ger läroböckerna en mångsidig bild av sufismen eller är den ensidig? 
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3 Bakgrund  
Här presenterar jag vad sufism är och hur det utövas på olika håll i världen. 

 

 Vad är sufism 

Nationalencyklopedin beskriver sufism som ett samlingsbegrepp för islams mystik. Det 

arabiska ordet sufi betyder yllemantel av ordet suf, ylle, muslimska asketer klädde sig i 

yllemantlar som en symbol för ånger och självförnekelse. Den gudssökande människan 

kallades av sufier för en resande (salik) som långsamt går framåt längst en väg (tariqa), 

som leder till målet: att uppgå i verkligheten (fana fi l-haqq). De tidiga sufigrupperna 

sökte efter belägg i Koranen och kan ha hittade det i surorna: sura 50:16/15: ”Gud är 

närmare människan än halsådern”, sura 3:45/40: ”människan kan få komma Gud nära” 

samt surorna 32:9/8 och 15:29/29, ”Inom människan finns en gudomlig gnista, ty Gud 

inblåste sin ande i henne” (Nationalencyklopedin, sufismen). 

 

Sufismen finns både inom sunni- och shiaislam. Sufismen innebär inte alltid en 

gemensam tro utan den skiljer sig i det avseendet från andra inriktningar inom islam. När 

det kommer till frågor om praxis och tro så varierar detta beroende på vilken orden man 

tillhör och var orden finns geografiskt. (Abdurrahman, 2015). Inom sufismen är det 

genom andliga övningar och med meditation man vill komma närmare Gud. 

Kristendomen har influerat den tidiga sufismen på många håll, däribland bönfromheten, 

asketism och vissa munkideal. Även Jesus blev en asketisk förebild för sufier.  Först under 

sufismens andra århundrade (800-talet) började sufismen organisera sig och dhikr blev en 

av de viktigaste bönritualerna. Idag är sufismen utspridd över hela världen och utövas 

olika på olika platser runt om på jorden beroende på kultur, ordnar och andra faktorer 

(Westerlund 2001, s.9). 

 

Svanberg skildrar sufi-rörelsen som mycket tolerant med ett inkluderande förhållningsätt 

till andra religioner. Sufismen har en esoterisk kärna där heliga mystiker och profeter 

samt synen på Gud är kärnan. Den exoteriska formen varierar däremot. De som initieras 

i sufi-rörelsen behöver inte nödvändigtvis bli muslimer. Detta för att enligt sufi-rörelsen 

ska människor inte lockats bort från sin tro utan de ska genom sufismen fördjupa sin 

andlighet och hängivenhet. (Svanberg 1999, s.94) 
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Raudvere och Stenbergs studie har även visat att det som räknas som sufiskt ofta är ett 

problem för forskare då definitionen på sufiskt skiftar liksom de regionala terminologin. 

Några nyckelbegrepp till att beskriva sufismen är dhikr, bönfromheten, gudserinran, som 

skiftar beroende på både kultur men även orden.  Dhikr och andra liknande repetitiva 

övningar kan vara den minsta gemensamma nämnaren för de flesta sufigrupper. De 

teologiska dogmatiska definitionerna skiljer sig kraftigt. Studier visar även att sufismens 

ritualer och ordnar är viktiga för strukturer och nätverk, eftersom de utgör en länk till 

andra lokala muslimska grupper. Sufifromheten är oftare en brygga för att skapa kontakter 

mer än ett hinder. Det finns fler sufiska rituella traditoner än dhikr vilket kan praktiseras 

utan en shejk. (Raudvere och Stenberg 2007, s.7) 

 

I Hjärtats väg – levande sufism som religionsdidaktisk utgångspunkt i undervisning om 

islam, skriver Ulrika Anderssons om hur sufismen kan hjälpa visa en mer allsidig bild av 

islam. Anderssons arbete är en läromedelsanalys på hur sufismen presenteras i läroböcker 

för högstadier och gymnasiet. Hennes fallstudie bygger på observation och kvalitativa 

intervjuer i en sufiorden, och hon visar att den bild som ges av sufismen i läroböckerna 

är en historisk  sufism och inte det religiösa utövandet (Andersson 2007, s. 42). Hennes 

fallstudie visar att den sufism som utövas i sufiordrarna är en levande sufism som inte 

beskrivs i undervisningen. Hon kommer fram till att den levande sufismen kan användas 

på ett didaktiskt sätt för att visa på en mångfald inom islam (Andersson 2007, s.41). 

 

Geaves (2009) tar upp sufismens spridning och historia i Sverige. Geaves beskriver hur 

den bosniska sufiverksamheten i Malmö dateras tillbaka till andra världskrigets slut. Då 

kom det flyktingar till Sverige för att arbeta. De medförde en sufitradition som är 

traditionellt stark från hemlandet och som skilkjer sig från andra traditioner i Sverige 

(Geaves 2009, s.165). Sufismen spelar en stor roll för bosnier i Sverige när det kommer 

till faktorer som nationell religionsmedvetenhet och vardagsreligiositet, men inte till 

ordnar, aktiviteter och teologisk hållning. Raudvere (2009, s.49) menar att bosniska 

muslimer i Sverige är välkomna till ordern. De nekar inträde till dem som skiljer sig från 

dem i frågor som samma nationalitet. Båda föräldrar ska vara  av samma nationalitet, 

samma bakgrund. De som har samma kopplingar till forna Jugoslavien får vara med, detta 

då islam har varit förtyckt i Jugoslavien i många år. Giftermål berörs även det av 

nationalitet. Det har skett stridigheter och det kan bli känsligt beroende på vilken sida 

man stod på under kriget. Detta för att olika nationella grupper inte vill blanda sig. 
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Det viktigaste för bosniska sufier är de religiösa riterna. De söker sig även till ordnar som 

inte påverkar deras relation till forna Jugoslavien negativt och därmed dragit sig till 

turkiska eller nationellt lösa församlingar och i vissa fall utövar religionen i hemmet 

istället. Dagens unga sufimedlemar som är aktiva och deltar i ordens aktiviteter går inte 

längre att urskilja på gatan som muslimer i lika stor utsträckning som förr, eftersom det 

inte längre finns ett starkt band och ett grepp över en kombinerad nationalitet och 

religiositet. Raudvere (2009, s.49) hävdar även att genus och generation avgör om och 

sätter gränser för och ger möjlighet till andliga uttryck. Även Raudvere menar på att 

teologin inte är viktig gör bosniska sufier i Malmö. Här är det viktigt att uttrycka lojalitet 

och tillhörighet till en kultur utan att motsäga sig en identitet av att vara svensk (Raudvere 

2009,  s.49). 

 

 Religionsundervisning 
Skolverket gjorde en rapport om läromedlens roll i undervisningen där de beskriver 

läromedels utveckling ur ett historiskt perspektiv. När staten avskaffade Statens Institut 

för Läromedel (SIL) 1991 upphörde statens kontroll och styrning av läromedel och idag 

finns det ingen statlig instans som granskar läromedel. Genom SIL kunde skolan ge en 

likvärdig och enhetlig skolundervisning med samma läromedel för alla. Under 1950-talet 

kom en förändring vilken innebar att lärare inte längre behövde tillhöra Svenska kyrkan 

för att undervisa i kristendomen, då religionsfrihetslagen infördes i Sverige 1951. Ett 

decennium senare införs grundskolan och var för första gången konfessionslös, alltså inte 

kopplad till någon religion, och Svenska kyrkan hade inte längre något officiellt 

inflytande på skolan. Detta medförde att ämnet lärdes ut om andra religioner trots att det 

fortfarande hette kristendomsundervisning. Så sent som 1969 ändrade ämnet namn från 

kristendomsundervisning till religionskunskap, ämnesplanen kallades för Lgr-69. 1980 

infördes Lgr-80 där eleverna fick chans att möta olika livsåskådningar fast med 

kristendomen och Bibeln i centrum för undervisningen (Härenstam 1993, s.21).  

 

Englund skriver i ”Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande” (1999) hur läroböcker 

påverkar undervisningen. Hon tar upp hur skolans läromedel är ständigt i debatt då 

lärobokens funktion är ett hett ämne. Läromedel har en tendens att bli allt för styrande av 

undervisningen och leder till att elevernas inflytande minskar, vilket strider mot 
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läroplanen. Detta medför ett hinder i undervisningen där elevernas egen aktivitet, egna 

vägar till kunskap och egen kunskap bör vara det centrala (Englund 1999, s. 327). 

 

Englund skriver att läroböcker är kunskapsgaranterade och verkar som en auktoritet. De 

skapar även gemenskap och sammanhållning tankemässigt, ideologiskt och praktiskt. 

Läroböckerna är en garanti för att uppnå kunskapskraven men de ger även ett 

sammanhang i studierna, skapar sammanhållning mellan elever men även mellan 

eleverna och läraren samt är en trygghet när det kommer till informationskällan då den är 

lika för alla. Detta medför att alla elever får de kunskaper som krävs i ämnet. Läroböcker 

är även ett verktyg som underlättar arbetet för läraren att utvärdera elevernas kunskaper 

då deras kunskaper ska kontrolleras, utvärderas och betygsättas. En auktoritär lärobok 

som ger alla elever samma förutsättningar och kan hänvisas till under prov gör det enklare 

för läraren att utvärdera eleverna (Englund 1999, s. 339).  

 

Läroboken underlättar inte enbart arbetet för läraren utan även för eleverna. För läraren 

kan planering och organisering av arbetet underlätta när hen är osäker på sina 

ämneskunskaper och kan finna stöd i läroboken. Det är även enkelt att hänvisa i boken 

för elever som varit frånvarande, då det blir enkelt för dem att komma ikapp. Då finns all 

fakta samlad och läraren behöver inte göra mer än att hänvisa och eleven behöver inget 

mer än läroboken, en lärobok att hålla reda på istället för en mängd olika arbetshäften 

etcetera. Läroboken underlättar även lärarens planering och organisering. Detta leder 

även till en trygghet hos eleverna. En lärobok medför en disciplinerande roll och 

förhindrar kaos, då det blir mindre frågetecken för eleverna om vilken bok som ska 

användas. Eleverna kan enkelt hålla koll på vad de ska göra (Englund 1999, s. 340).  

 

Englund tar även upp frågan om det är bra att läroböcker styr undervisningen. Hon 

problematiserar kring ämnet och anser att det inte går att dra alla ämnesböcker till alla 

årskurser över en och samma kam. Det finns både positiva och negativa följder kring att 

följa läroböckerna. Ett problem kan då vara att läroböckerna kan tolkas ur olika perspektiv 

och därmed ger olika perspektiv. En nackdel kan vara att den hämmar kunskapen för 

eleverna eftersom eleverna har olika förutsättningar och behov. En fördel är att läroboken 

ger alla samma innehåll och fakta. En annan fördel är om lärarens tankar och värderingar 

stämmer överens med läroboken och med läroplanen. Om det inte gör det blir det negativt 

om läraren inte kritiskt granskar lärobokens innehåll och dolda värderingar om de skulle 
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strida mot läroplanen. Läroboken kan även vara negativ om den inte ger utryck för 

elevernas skilda förutsättningar och behov trots att den garanterar att samma innehåll 

förmedlas. Som tidigare nämnt kan läroboken fungera som ett stöd till osäkra eller nya 

lärare både faktamässigt men även arbetsmässigt. Ett främmande innehåll för eleverna 

kan ses som negativt om det ska läras in och reproduceras. (Englund 1999, s. 341) 

 

  Läroplan 
Eftersom jag ska bli lärare har jag valt att ha med läroplanen i detta arbete för att visa på 

att det finns belägg där för att undervisa om sufismen. Enligt skolverket ska ämnet 

Religionskunskap ha sin vetenskapliga utgångspunkt utifrån religionsvetenskapen samt 

tvärvetenskapen. Ämnet ska lära ut hur religioner och livsåskådningar uttrycker sig 

genom ord och handlingar. Ämnet ska även lära ut vilka religioners etiska och 

existentiella frågor är och vilken betydelse dessa har för individens upplevelse av mening 

och tillhörighet. (Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011, s.137) 

 

Ämnet ska syfta till att eleverna får en fördjupad och bred kunskap om religioner, 

livsåskådning och etiska förhållningssätt och dessas tolkning. Eleverna ska lära sig om 

människors moraliska förhållningsätt och hur de förhåller sig till religioner och 

livsåskådningar. Eleverna ska även reflektera kring andras värderingar och 

trosföreställningar för att utveckla en respekt och förståelse för andra sätt att tänka och 

leva. (Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 

s.137) 

 

Undervisningens centrala innehåll för Religionskunskap 1 och 2 ska bestå av 

världsreligionernas olika livsåskådningar, kännetecken, hur religionen utrycker sig både 

individuellt och samhällsmässigt. Ämnet ska även beröra människosyn och 

gudsuppfattningar inom och mellan religioner, hur identitet kan skapas och påverkas av 

religioner. Det ska även beröra frågor så som livsåskådning, traditioner och historia och 

hur religioner ser på livsåskådningars betydelse för människors identitet, tillhörighet och 

gemenskap samt vilken betydelse har religioner för individens förståelse av sig själv och 

sin omvärld. (Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011, s.138) 
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 Läromedel och elevinflytande  

Enligt Englund (1999) har läroböcker inflytande både på planering av undervisning, 

genomförande samt utvärdering av skolarbete. Vanlig traditionell planering där man 

planerar efter lärobokens olika kapitel medför även ett lågt elevinflytande vilket 

begränsas av läroboken. Individualisering i planeringen är vanligt idag men detta kan 

även medföra problem. Här måste läraren ta hänsyn till många elevers 

kunskapsutveckling samtidigt som hen försöker sammanhålla klassens progression. Detta 

i sin tur kan leda till problem när det kommer till att hålla en gemensam takt och där 

läroboken kan vara en begränsande faktor. Dock kan individualisering även leda till att 

vissa elever får fördjupade kunskaper och detta ger även eleverna en möjlighet att själva 

påverka hur snabbt de vill gå framåt. (Englund 1999, s. 342)  

 

Det är inte läroboken som avgör elevinflytandet i frågan om arbetsform, utan lärarens val 

av arbetssätt och hur mycket hen låter eleverna vara med och bestämma. Det är lärarens 

pedagogiska grunder som ska ge eleverna möjlighet att påverka arbetsätt, om inte 

läroboken binder läraren för mycket. En varierande undervisning ska en bra pedagog 

kunna ha för att nå ut till fler elever, men även för att göra lektionerna roligare. Dock 

gäller detta inte arbetsböcker och övningsböcker då elevinflytandet inte kan påverka 

arbetssättet utan det är bara att följa de former böckerna föreslår. (Englund 1999, s. 342) 

 

 

 Tidigare studier av sufismens framställning i läroböcker 

Här kommer jag att presentera tidigare forskning om hur sufismen framställts i 

läroböcker. Eftersom studien analyserar vad som skrivits om sufismen i Sverige är det 

relevant för mig att se hur tidigare forskare har gjort men även vad de kommit fram till. 

Har de tagit upp och skrivit om sufismens framställning i läroböcker eller enbart beskrivit 

islam i stort? 

Jag använder mig av Skolboks-islam från 1993 av Kjell Härenstam, professor i 

religionsvetenskap med inriktning på didaktik, där han analyserar bilden av islam i 

svenska läroböcker. Härenstam har granskat hur skolan i Sverige har sett ut och 

utvecklats. Härenstams studie visar att läroböcker har en benägenhet att måla upp en 

enkelspårig och enhetlig bild av islam och kan till och med vara fördomsfull i vissa fall. 

Detta är inte bra då det kan ge en felaktig bild av islam. Därför anser Härenstam att man 

ska använda sig av andra läromedel för att komplettera läroböcker för att inte ge denna 
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stereotypa bild av islam. Med andra läromedel till hjälp kan man ge en bredare och större 

bild än det som porträtteras i läroböcker (Härenstam 1993, s. 26). 

Härenstams slutsatser angående svenska läromedel är att svenska läroböckers 

pedagogiska rekonstruktion av världen ofta bygger på begreppspar och bildkonstruktion 

som bygger på att beskriva verkligheten i motsatspar, svart-vitt eller rika-fattiga etcetera. 

Detta kallar de för fördolda budskap. Dessa fördolda budskap i läroböcker ger eleverna 

en fel bild av världen om hur de bör tänka och tala om verkligheten  (Härenstam 1993, s. 

37). 

 

Härenstams studie visar hur bilden av islam och muslimer inte enbart kommer från 

skolans undervisning utan från andra intryck. Han tar upp hur elever har påverkats av 

historia och media (Härenstam 1993, s. 41). 

Media har en stor genomslagskraft och den har hjälpt att skapa en grundinställning för 

våra elever som inte är så lätt att ändra på (Härenstam 1993, s. 44). Eftersom både historia 

och media har gett eleverna en bild om vad det innebär att vara muslim så närmar man 

sig inte islam neutralt om man är västerlänning (Härenstam 1993, s. 51). Det är självklart 

att elever får intryck på andra håll men de bekräftas eller korrigeras även i skolan. Skolan 

ska som sagt ge en objektiv undervisning men det kan i sin tur öka befintliga fördomar 

hos eleverna och förstärka förutfattade meningar (Härenstam 1993, s. 51).  

Andra problem med läroböcker anses vara att de ibland förenklar ett ämne. Ett sådant 

exempel är hur läroböcker oftast översätter islam med underkastelse vilket är en 

förenkling och inte den hela bilden av ordet. Det ger fel  bild av alla världens muslimer. 

(Härenstam 1993, s. 58). Läroböcker gör inte enbart en tolkning av ordet islam utan gör 

även denna tolkning till en utgångspunkt för en allmän karakterisering av religionen och 

människorna (Härenstam 1993, s.59). För att ge ordet dess rätta översättning bör man 

förklara hur ordet faktiskt används. Ordet islam har ett bredare användningsområde på 

arabiska än vad ordet översatt på svenska (underkastelse) har. Det första problemet är 

termens beskrivning men även termens känslomässiga mening. På svenska har ordet 

underkastelse en bild av osjälvständighet vilket är blind lydnad och brist på eget tänkande 

etc. Detta medför att läroböcker som förenklar ordet inte visar en nyansering av ordets 

innebörd från början, utan ett kallt uttryck som fördummar och ger en negativ bild av 

islam och muslimer. Detta i sig kan bli en utgångspunkt för en allmän uppfattning om 

religionen eleverna redan har. På så vis kan stereotypa bilder bekräftas och förstärkas. 
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Muslimska författare som översätter ordet har däremot en tendens att ge en nyanserad 

fördjupning av ordet. (Härenstam 1993, s. 60) 

Ett annat problem som i det här fallet är didaktiskt är vad läroböcker syftar på när de 

skriver om islam. Detta blir ett problem då islam utövas över hela världen och av många 

olikartade religiösa utrycksformer med olikartade kulturarv (Härenstam 1993, s. 64). 

Den sista och kanske viktigaste uppgiften en lärobok inom religion har är vad den ska ta 

upp. Detta blir svårt då läroböcker inte kan vara hur stora som helst och oftast får en 

religion ett kapitel i boken. Denna beskrivning som ryms i en gymnasiebok kan inte var 

en rättvis och allsidig beskrivning på islam. Då återstår frågan, hur ska läroboksförfattare 

göra? Läromedel måste få med olika delar av religionen så som ideal, ideologi etc, 

religionens praxis i muslimska samhällen, olika traditioner kopplade till kulturer och sätt 

att utöva ritualer på etc. Men då återstår frågan igen, vilka är de samhällen som ska 

komma med i läroböcker? Är det majoriteten, är det en bild av variationen mellan 

samhällerna eller hur går man till väga för att ge en korrekt bild i en lärobok? (Härenstam 

1993, s. 72). 

Härenstam anser att det som bör avgöra vad som står med i läroböcker bör påverkas av 

en rad olika synpunkter (Härenstam 1993, s. 70). Läroböcker ska innehålla religioners 

ideal, idéer, samhälleliga praxis, visioner samt hur religionen utövas på olika håll och 

platser. Religionsundervisningen ska behandlas utifrån filosofiska, teologiska och 

socialantropologiska aspekter. Enligt läroplanen ska religionsundervisningen ge eleverna 

ett inifrånperspektiv samtidigt som den lär eleverna att respektera och förstå andra 

traditioner (Härenstam 1993, s. 71).  

Jonas Otterbeck, professor i islamologi, ger i “What is reasonable to demand? Islam in 

Swedish textbooks” exempel på hur islam förmedlas i svenska läroböcker från tidigt 

2000-tal. Otterbeck konstaterar att det finns en tendens hos läroboksförfattare att okritiskt 

sammanställa information till en svensk skolundervisning vilket kan leda till en felaktig 

undervisning och även förmedlar en stereotyp bild av islam, däribland sufismen 

(Otterbeck 2005, s. 5).   

 

Otterbeck (2005) har under 2002 kontaktat religionslärare på olika gymnasier för att 

studera den text de använder i sin undervisning om Islam.  Otterbeck har studerat sju 

religionsböcker som dessa lärare använde sig av då.  Många av böckerna är från välkända 

svenska förlag (Gleerups, Almqvist & Wiksell, Bonniers, och Natur & Kultur).  Otterbeck 
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har fokuserat på en kritisk granskning med fokus på brister i texterna för att diskutera 

problematiken med vissa valda texter. (Otterbeck 2005, s.796) 

Otterbeck ser några typiska och vanliga porträtt för islam i textböckerna. Det rör sig om 

Muhammeds liv, Koranen, de fem pelarna, sharia och allmänna sociala regler med fokus 

på familj och att dagens islam beskrivs vanligtvis som en fundamentalism. (Otterbeck 

2005, s.799) 

Otterbeck har även funnit mindre fel i texterna så som felaktiga uppgifter om den första 

uppenbarelsen av Muhammad, en felaktig nyans i översättningen av sunna, fel datum 

samt olämpliga användningar av termen fundamentalism där Irak beskrivs som en 

fundamentalistisk stat till exempel. Andra fel uppstår på grund av att författarna ibland 

ger stereotypa bilder av islam och i vissa fall sker det att kvinnor inte får någon plats alls. 

Otterbeck tar upp pilgrimsfärden där en lärobok har beskrivit den som ”den manliga 

pilgrimsfärden” och en annan påstår att kvinnor bär sina vanliga kläder. Ett annat problem 

i läroböcker enligt Otterbeck är att strukturen kan vara förvirrande där meningarna är 

svåra att förstå samt att vissa uppgifter utelämnas eller beskrivs på ett felaktigt sätt. 

(Otterbeck 2005, s. 801). 

Otterbeck har dock en lista på vad han anser att man kan kräva av läroböcker. Läroböcker 

bör omfatta flera olika fält, religioner och dimensioner av religion, det måste förhålla sig 

till tidigare traditioner och diskurser, förhålla sig från fördommar och slutligen måste det 

gå att undervisa på ett intressant sätt. De bör bli tydligare och mer konsekventa, 

specificera mer från vilken kontext det är hämtat ifrån och skrivet på, reflektera mer samt 

inte vara så lika tidigare böcker (Otterbeck 2005, s. 809).  

Viktigast av allt är att läroböcker inte ska ge en homogen bild på islam. Otterbeck anser 

även att lärare får ett större ansvar att förklara sådant som inte nämns i läroböckerna för 

att ge klarhet till eleverna och en förståelse. Det som nämns bör förklaras, sättas i ett 

sammanhang och ge ett historiskt perspektiv (Otterbeck 2005, s. 810). 

I likhet med Otterbeck konstaterar Edgar Almén, systematisk teolog, i Livstolkning och 

värdegrund: att undervisa om religion, livsfrågor och etik (2000)  att västerländska 

forskare som studerar kulturer som inte är deras egna ger en felaktig bild av kulturen då 

de västerländska begreppen inte passar in i andra miljöer. För att undvika denna 

feltolkning av en kultur har Almén med hjälp av etnologiska och antropologiska metoder 



  
 

 12 

försökt få ett helhetsperspektiv i en kultur. Det innebär att studerar de regionala, sociala 

och allmänkulturella faktorer mer än enbart själva religionen i sig för att få en förståelse 

för dess utövande i den kulturen (Almén 2000, s.108). 
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4 Material och analytiska verktyg  
 

 Material 

Materialet för denna forskningsöversikt består av nutida forskning runt sufismen, främst 

av svenska forskare. Jag har även kontaktat forskare som studerar sufism i dagsläget och 

fått en exklusiv titt på Simon Sorgenfreis (2016), Sufism i Sverige - En lägesraport från 

Stockholm, Göteborg och Malmö. Utöver det har jag tagit med de böcker som andra 

böcker refererar till. Trots detta är materialet begränsat då forskningen kring sufismen är 

begränsad. I denna studie använder jag mig av fem läroböcker och sju studier, antalet 

läroböcker beror på tidsbrist, tillgänglighet och att jag använder de läroböcker som skriver 

om sufismen.     

 

 

 Textanalys 
Detta arbete använder sig av texttolkning där hermeneutiken är den vetenskapliga 

ansatsen. Detta arbete är en texttolkning som behandlar och jämför forskning om 

sufismen i Sverige och kursliteratur från gymnasiet.  Enligt Tim May (2001) är det viktigt 

att, som han kallar det, ”engagera sig” för att förstå det sociala livet. Inom 

samhällsvetenskapen är en djupare förståelse för det man ska studera ett verktyg, även 

känslan av tillhörighet samt de tekniker vi använder för att förstå det sociala livet i en viss 

miljö ett verktyg och en nödvändighet för att förstå och tolka. May menar även att vi som 

forskare både använder oss av och ifrågasätter vår förståelse när vi bedriver 

samhällsvetenskaplig forskning. Han påpekar att texter inte ska ses som 

oberoendeskildring av verkligheten. Forskarens kulturella grund är stor del av hur texten 

uppfattas och tolkas. Han menar också på att vi oftast använder oss av textanalys i 

kombination med andra metoder t.ex. observation (May 2011, s.25).  

 

Bryman beskriver (2011) att hermeneutiken från början är framtagen för att tolka  eller 

förstå texter, främst teologiska texter. Han menar på att den som tolkar och analyserar en 

text efter hermeneutikens mening ska försöka få fram texten ur ett och samma perspektiv 

som dess upphovsman haft. Detta innefattar att forskaren ska ha kunskaper om den sociala 

och historiska kontext då texten skrevs (Bryman 2011, s.507).  
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 Teoretisk utgångspunkt 
För att underlätta granskningen av informationen som presenteras använder jag mig av 

Edward Saids orientalismteori. Till detta kopplar jag postkolonial teori. Von Brömssen 

(2003, s.25) menar på att postkolonialism kan definieras på flera olika sätt. Ett enkelt sätt 

att göra det är att förklara en angiven historisk tid, det handlar om tiden efter andra 

världskriget då det inledde en avkolonialisering och kolonialiserade länder blev 

självständiga. Von Brömssen menar även på att postkolonial teori kan inbegripa en 

granskning av makt och dominansförhållanden där det används för att undersöka mötet 

mellan olika människor, olika kulturer och dess positiva respektive negativa effekter 

(VonBrömssen 2003, s.25). 

Ania Loomba (2005) menar däremot att postkolonialismen inte bör ses som en naturlig 

efterträdare till kolonialisms slut utan det måste ifrågasätta den koloniala dominansen och 

kolonialismens fortsatta påverkan. Det innebär en fortsatt kamp om att frigöra sig från 

västerländska diskurser och praktiker (Loomba 2005, s.26). Loomba menar på att 

västvärlden, genom inbördes diskurser, bidrog med synen på ”de andra”. Genom detta 

har vi i väst homogeniserat en hel världsdel vilket ledde till att många av ländernas 

skillnader i t.ex. mellanöstern gjorde att synen på dessa blev mer enhetlig. Denna 

enhetliga syn på dem bidrog till att skapa diskurs kring ”vi” och ”dem” tänkande där vi 

är väst och de är öst. Utöver det omstrukturerade vi ickekapitalistiska ekonomier för att 

stärka den kapitalistiska utvecklingen i Europa vilket bidrog kolonialismen till att sprida 

västvärldens framstegstankar (Loomba 2005, s.34). 

 

Postkolonialism anser att den europeiska imperialismens påverkan inte upphörde i och 

med avkolonialiseringen utan påverkar än i dag. Postkoloniala studier syftar till att 

analysera och synliggöra effekter kolonialismen har på omvärlden idag (Von Brömssen 

2003, s.27). 

 

Inom postkoloniala studier har Edward Said (1993) bidragt med sitt begrepp 

”Orientalism”. Said menar på att den västerländska diskurs som grundar sig på 

uppdelningen mellan ”orienten” och ”västerlandet” styr i högsta grad hur beskrivandet av 

orienten konstrueras och ser ut. Denna konstruktion baseras på ett utbyte mellan väst och 

öst där orienten tilldelades uppfattningar om politik, kultur, det sociala och det 

akademiska.  Detta menar Said beror på att människor alltid delat upp världen i olika 

regioner baserat på både verkliga samt inbillade egenskaper. Orientalismen är inte en 
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produkt från det koloniala styret utan kom långt innan kolonialismen, men denna kunskap 

stärktes genom kolonialismen. Orienten gavs attribut som t.ex. fördärvad, barnslig, 

irrationell samt annorlunda där européer var moraliska, mogna, rationella samt normal. 

Araber kunde framställas som personer utan energi eller initialförmåga, som sluga och 

grymma mot djur. Denna bild kunde skapas genom en maktposition där orienten sågs som 

ett objekt att studera, disciplinera och bedöma genom en struktur som byggde på 

domminans (Said 1993, s.43). 
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5 Resultat  och analys  
Här nedan har jag valt att dela upp resultatet i huvudkategorierna studier, läromedel och 

felaktigheter som kan uppstå i läroböckerna för att visa hur undersökningens resultat 

lyckats besvara frågeställningarna. Anledningen till detta är för att först visa vad 

forskning säger om sufismen med bland annat dess verksamhet, utövande, spridning och 

nätverk. Efter forskningen redovisar jag vad läroböcker säger om sufismen och därefter 

tittar vi på om läroböcker visar en orättvis eller felaktig bild av sufismen. Innan 

undersökningens resultat kan analyseras och fastställas är det nödvändigt att göra en 

bortfallsanalys. Det finns betydligt fler forskare som studerar sufismen än de jag har 

nämnt men tyvärr är de inte tillgängliga och vissa skriver på språk jag inte kan. Därför 

har jag valt att fokusera på vad svenska forskare studerar både i Sverige och 

internationellt. 

 

 Studier  

Här kommer jag att presentera vad forskningen säger om sufismen i frågan om dess 

definition, spridning och nätverk etc. Detta är kopplat till den första frågeställningen; 

”Vad säger aktuell forskning om sufismens syfte, spridning och utövande i Sverige och 

globalt och är det en mångsidig bild eller enhetlig?”. Jag har delat upp resultatet i olika 

kategoriseringar med egna rubriker och analyserar dessa för att visa på hur mångsidig 

sufismen är.  

 
5.1.1 Sufi-rörelsens syfte  

Svanberg (1999) analyserar hur en informationspamflett, som han nämner i boken, 

sammanfattar sufi-rörelsens syfte i tre delar. Den första är att förverkliga och att sprida 

kunskap om enhet, kärlekens och visdomens religion. Detta så att fördomarna mellan 

religionerna upphör då allas hjärtan ska fyllas av kärlek och hat ska utrotas. Den andra 

delen handlar om att upptäcka ljuset och den kraft som finns inom människan utan att det 

ska påverka seder och trosföreställningar. Den sista delen handlar om att bringa öst och 

väst närmare varandra genom utbyte av tankar och ideal. Detta kan beskrivas som att 

uppnå det inre livet, att Guds rike finns inom människan själv. Det görs genom att 

behärska sina tankar och känslor och att söka sig till en andlig vägledare som hjälper en 

att tillägna sig inre kunskap och lära sig älska det dagliga livet. Detta uppnås genom 

meditation där musik ofta förekomer men olika ledare har olika metoder, då det finns 

olika vägar att uppnå fullkomlighet i livet och bli en med Gud (Svanberg 1999, s.95). 

Enligt postkolonialismen och Saids användning av begreppet Orientalism så beskrivs de 
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i orienten, däribland araber och muslimer som utövar sufismen, som barnsliga, 

fördärvade, irrationella samt annorlunda än de i väst. När vi läser om sufismens syfte så 

stämmer detta inte alls in då vi kan tydlig se hur varm och öppen och tolerant sufismen 

är (Said 1993, s.43). Detta medför en felaktig bild av islams mångsidighet och utövande. 

Sufismen blir här ett tydligt exempel på hur mångsidigt islam kan vara. 

 
5.1.2 Syn på sufismen och verkligheten 

Raudvere och Stenberg (2007) skildrar hur sufismen ständigt kategoriseras som islams 

mystik och de vill motbevisa denna stereotypa bild. De menar på att sufismen har 

betydligt mer vardagliga och jordnära dimensioner än vad som framkommer i 

religionsvetenskapliga handböcker. Sufismen har inte enbart sammanslutningar i 

anslutning till församlingar utan även familjenära sammankomster. De skriver även om 

hur de större ordensorganisationerna med sina många grenar ständigt varit transkulturella 

inom den muslimska världen. Forskningen om muslimer och islam i Västeuropa har 

präglats av sociologins och antropologins frågeställningar. Detta gör att 

religionsvetenskapen måste ägna mer tid åt att studera traditioner, praktik och tolkningar 

för att få forskningen att spegla hur islam definieras och praktiseras bland europeiska 

muslimer (Raudvere och Stenberg 2007, s.1).  

 

Ett exempel på hur sufismen kan vara transkulturellt är de sufi-bosniska församlingarna i 

Sverige. De har sin bakgrund i de religiösa aktiviteterna som organiserades på 

flyktingförläggningarna under mitten på 1990-talet. Raudvere och Stenberg konstaterar 

att många av bosnierna under sin uppväxt i forna Jugoslavien sällan kom i kontakt med 

eller på annat vis engagerade sig i sufiska traditioner som de nu anser vara de bosniska 

traditionerna. Det religiösa utövandet efter migrationen till Sverige är ett resultat som 

kopplas både till religion och nationallitet (Raudvere och Stenberg 2007, s.8). 

 

Ingvar Svanberg (2008) har gett en beskrivning till sufismens kulturella förankring i 

Sverige. Han har också skrivit hur den sufiska mångsidigheten skiljer sig samt ursprung, 

spridning och betydelse för den muslimska världen innan han går in och beskriver hur det 

ser ut i Sverige. Han beskriver sufismen som omfattande och varierande form av religion. 

På grund av invandring i form av flyktinginvandring och arbetskraft kommer muslimer 

från hela världen till bland annat Sverige. Den etniska mångfalden blir då stor i Sverige. 

Det stora antalet muslimska invandrare till Sverige medför ett stort antal ordnar såväl som 

mer individuella praktiserande sufier (Svanberg 2008, s.253). I Sverige finns en folkligt 
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präglad ordensorienterad sufism. Sufier deltar oftast i moskégudstjänst tillsammans med 

andra muslimer, men de kan även ha egna samlingar där det centrala är dhikr. I Sverige 

finns det även anhängare till internationellt stora ordnar så som Qadiriyya och 

Naqshbandiyya samt mindre som den shiitiska Nimatullahiyya. Vissa européer  inom new 

age har attraherats av sufismen så som de inom Nimatullahi-orden och deras shejk i 

London (Svanberg 2008, s.254).  

 

Här har vi några exempel på hur sufismen jobbar transkulturellt och hur den kan se olika 

ut. Von Brömssen (2003, s.25) och Loomba (2005, s.26) diskuterar hur västvärlden har 

konstruerat ett ”vi” och ”dem” där västvärlden inbördes från en maktposition har 

konstruerat en syn på bland annat muslimer från mellanöstern där de beskrivs som 

enhetliga (Von Brömssen 2003, s.25; Loomba 2005, s.26).  Denna beskrivning som görs 

internt i väst är ur en maktposition där väst är överlägsna och bättre, vi är normen man 

ska utgå efter (Said 1993, s.43). Denna homogeniserade synen på en rad olika folkslag, 

kulturer och länder ger en felaktig och orättvis beskrivning.  

 
5.1.3 Sufismens start i Sverige  

Ett exempel på hur sufismen spridit sig till Sverige är Ingvar Svanbergs och David 

Westerlunds (1999) bok Blågul islam?: muslimer i Sverige. De beskriver hur sufirörelsen 

i Sverige startade med att shejk Inayat Khan kom till Sverige 1925 och föreläste. Den 

första ledaren för sufirörelsen i Sverige var Elsa Haglund och fick sufi-namnet Ulma vid 

initiering (alla som initieras får ett nytt namn). Hon var en av dem som inspirerades av 

Khans budskap. Hon ordnade gudstjänster i en hyrd lokal på Östermalm i Stockholm. 

1960 tog Anna-Greta (Karima) Ångström över ledningen, men idag saknas det ledare och 

de flesta av medlemmarna är gamla. Sufirörelsen centrum har alltid varit i Stockholm 

trots att sufismen utövas på andra håll i landet (Svanberg 1999, s.92). Svanberg tar upp 

viktiga personer för sufismens spridning i Sverige och målaren Ivan Agueli (1869-1917) 

från Sala är en av de viktigare. Han konverterade till islam och sägs ha utövat 

perennialism även känt som den eviga filosofin. Grundtanken för perennialism är att alla 

religioner har en gemensam kärna och att sufismen är vägen att nå fram till insikten om 

denna kärna. Andra perennialismer är Kurt Almqvist (1912-2001) och Tage Lindbom 

(1909-2001). Andra viktiga sufi-inspirerade författare är Torbjörn Säfve och Mohamed 

Omar (Svanberg 2008, s.253). 
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Om vi utgår ifrån Loombas (2005, s.26) syn på postkolonialism där västvärlden har skapat 

ett ”vi” och ”dem” perspektiv så ser vi här hur ett ”de” blir ett ”vi”. När sufismen kommer 

till Sverige och börjar utövas här så ser vi hur det blir en del av samhället. Detta gör att 

någonting som fanns och utövades i en annan kultur, land, språk blir en del av vårt lands 

kultur och språk. En sammanvävning på detta vis gör att de postkoloniala tankarna sakta 

förvinner då det inte längre är någonting främmande som utövas någon annanstans 

eftersom det finns här nu (Loomba 2005, s.26; Said 1993, s.43). Det är inte enbart 

sufismen eller religionen i sig som gör att denna uppdelning försvinner, såklart finns det 

andra faktorer så som invandring och att allt finns tillgängligt på ett helt annat sätt än 

innan där tankar, föreställningar och idéer kan spridas allt lättare nu.  

 

5.1.4 Sufismen i dagens Sverige  

Helqvist (2013) har studerat hur sufismen inom den somaliska diasporan i Göteborg 

genomför sin verksamhet. Den utövas till större del på ett traditionellt sätt och enbart små 

skillnader skiljer jämfört med hur den utövas i hemlandet. Dhikr hålls torsdagskvällar. 

Här är lärandet viktigt, religiöst lärande inom sufismen jämte den islamiska rättsskolan. 

Kärlek är ett viktigt begrepp inom sufismen då det handlar om att ha kärlek till shejken, 

Profeten, Gud och ses som centrum inom sufismen. I denna församling finns det 

spänningar mellan olika grupper, somalia-svenskar som utövar traditionell sufism och 

somalia-svenskar som gått över och anslutit sig till saudiarabiska influerad wahabism.  

 

Hellqvist (2013) genomför en kvantitativ litteraturstudie på sufismen inom den somaliska 

diasporan i Göteborg. Hon tittar på hur den har etablerat sig, vilken relation den har till 

omgivningen i samhället, storleken på församlingen, vilka som ansluter församlingen, hur 

dhikr utövas, samt vilka svårigheter som finns med att utöva sufismen i Sverige. Hon har 

genom kvalitativa litteraturstudier, kvalitativa intervjuer och deltagande observationer 

kommit fram till att församlingen är starkt etablerad (Hellqvist 2013, s.5). Hon har även 

sett vissa mönster i begrepp som används inom sufismen. Dessa nyckelord dyker ständigt 

upp i både litteraturen men även under hennes intervjuer. För sufister är lärandet en viktig 

del. Här står religiöst lärande jämte den islamiska rättsskolan samt citat av profeten i 

centrum. Ordet resa och dess betydelse för sufier är viktigt då det används som en metafor 

då sufismen ofta beskrivs som en väg eller stig, deras mystiska upplevelse ses som en 

resa. Kärlek är även ett återkommande begrepp då det är centralt inom sufismen. Kärlek 

kopplas oftast till Gud, profeten Muhammad och shejken. Shejk och elev är viktiga roller 

inom sufismen där shejken är en andlig ledare men även församlingens religiösa ledare 
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(Hellqvist 2013, s.14). Hellqvist har kommit fram till att det finns en viss religiös 

spänning mellan olika grupper i församlingen. Det rör sig om de somalia-svenskar som 

utövar traditionell sufism och de somalia-svenskarna som gått över till en saudiarabisk 

influerad wahabism (en inriktning från saudiarabien). Under intervjuerna kom Hellqvist 

fram till att upp till 95% av sufierna i Somalia anslöt sig till någon sufitariqah (sufiskola) 

under 1980-talet. Inbördeskriget i Somalia och ökat inflytande från arabisk wahabism är 

två orsaker till sufismens tillbakagång. Trots detta anser sig flertalet av de intervjuade 

somalia-svenskarna vara sufier i hjärtat. Eftersom majoriteten av imamerna i Sverige sägs 

vara salafister (tidig inriktning inom islam) eller wahabister så har somalia-svenskarna 

svårt att praktisera sin traditionella somaliska sufi-tradition till fullo (Hellqvist 2013, 

s.17). 

 

Om vi utgår ifrån begreppet Orientalism så ser vi hur Hellqvist (2013) ger en bred och 

mångsidig bild av sufismen. Hon konstaterar att sufismen utövas och ser olika ut både 

beroende på vilken land man kommer ifrån och vilken kultur man har men även att det 

kan skilja sig fast att man kommer från samma land och har samma kultur. Detta gör hon 

genom att ta upp exemplet om somalia-svenskar som kommer från samma land men har 

olika sufi-inriktningar när hon problematisera kring att en grupp från Somalia utövar en 

traditionell sufism medan en annan har en mer saudiarabisk influerad wahabism. Även 

här med samma språk och kultur kan det ske spänningar och skillnader då synen på hur 

sufismen ska utövas skiljer sig på grund av att de har olika inriktningar. Förståelsen för 

dessa skillnader visar på hur stora skillnader det kan vara mellan folk från samma land, 

kultur och religion. Detta visar på att sufismen kan utövas olika även i ett och samma 

land. Därför är det en orättvis bild av orientens folk, kultur och religion som har 

porträtteras via koloniala teorier och orientalism (Said 1993, s.43). 

 

5.1.5 Sufismens utövande i dagens Sverige  

Ett annat exempel på hur sufismen spred sig till och i Sverige är hur det i början på 1970-

talet anlände somalier som praktiserade sufism i Göteborg. Under den tiden fram till 

1990-talet fanns det drygt hundra somalia-svenskar i Göteborg och det bedrevs ingen 

organiserad religiös verksamhet specifikt för somalier. Under 2004 fick en grupp 

sunnimuslimer mångmiljongåvor från privata saudiska finansiärer och de köpte en 

butiksfastighet som de gjorde om till en moské. Idag heter den Islamiska Sunni Centrat, 

även känt som Bellevuemoskén där majoriteten av troende som besöker moské är 

somalier (Hellqvist 2013, s.19). Den första koranskolan med sufiskt inslag etablerades 
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1997 i Göteborg. Under denna tid fanns det ungefär 2200 somaliska migranter i staden. 

Koranskolan bedrevs i hemmiljö där ledaren för sufiundervisningen var shejk 

Abdirahman Sheikh Muhiadiin Eli, han blev även ledare för den första sufiska jama´an 

(församling) i Göteborg.  Sheikh Abdirahman ansåg tidigt att somalia-svenskarna inte 

utövade sin religion på det traditionella somaliska sättet utan mer som saudiska wahabismen. 

Shejk Abdirahman började under tidigt 2000-tal genomföra dhikr i lokalerna vilket ledde till 

en allt mer ökad närvaro av somalia-svenskar. 2004 blev han utslängd av wahabisterna och 

fick inte längre närvara i lokalerna. Detta ledde till att allt fler somalia-svenskar uppmanade 

honom att bli den religiösa ledare som de somaliska sufierna behövde (Hellqvist 2013, s.19). 

Abdirahman är idag shejk i den sufiska församlingen (jama´an) Ahlu Sunna Waljama ´a i 

Göteborg (Hellqvist 2013, s.20). Denna församling tillhör tariqah Qadiria. Tariqah är vägen 

till Gud, denna väg till Gud sker på fler steg och tariqah är bara ett steg (Hellqvist 2013, 

s.21). Dhikr genomförs torsdagkvällar på lokalen i Bergsjön. Här får ungefär 15 individer 

plats på golvet i en ring på mattor. Ibland händer det att dhikr genomförs i två omgångar 

i två olika rum. Dhikrn inleds med att varje individ får en droppe på handen från en flaska 

med någonting väldoftande i, detta för att skapa ett väldoftande rum. Dhikr består av olika 

moment, den första är att shejk Abdiramhman sjunger där församlingen svarar med sång. 

Denna sång kan vara poesi och kan se olika ut beroende på årstid, säsong eller andra 

speciella tillfällen. Efter sjungandet håller Sheikh Abdiramhman en föreläsning där han 

väljer verser ut koranen. Efter det avslutas dhikr med sång. Det centrala med dhikrin är 

omtänksamheten kärleken och ihågkommandet av Gud. Detta är en av orsakerna till att 

Sheikh Abdiramhman är noggrann med att få församlingsmedlemmarna att delta i dhikr. 

Kroppskontakt mellan kvinnor och män är inte tillåten under dhikr men kvinnor kan delta 

fullt ut, och det finns inga krav att dhikr ska genomföras inomhus (Hellqvist 2013, s.21). 

 

När det kommer till postkoloniala teorier och teorin orientalism så blir det väldigt fel att dra 

alla sufier över en kam och säga att det finns en sorts sufism som utövas av en folkgrupp i ett 

land (Said 1993, s.43). Ett exempel på hur viktigt det kan vara för en muslim att få utöva sin 

sorts sufism är bland annat Sheikh Abdirahman. Hans berättelse visar hur viktigt det kan vara 

att få utöva sin sufi-inriktning och vilken betydelse det kan ha för de troende. Hellqvist (2013) 

tar upp hur Sheikh Abdirahman inte längre var välkommen i församlingen eftersom han 

inte hade samma sufi-inriktning som församlingen och slängdes ut. Sheikh Abdirahman 

utövade den på det traditionella somaliska sättet och församlingen ville ha den saudiska 

wahabismen. Hans anhängare såg honom som ledare och uppmanade honom att starta en 
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egen församling vilket han så småningom gjorde. Detta ledde till att fler somalier hade en 

församling att gå till där deras somaliska traditionella sufism utövades.  

 

5.1.6 Sufiskolors verksamhet 

Sufi-skolan MTO i Göteborg är som mest aktiv lördagskvällar då de samlingarna är den 

viktigaste samlingarna under veckan. Lördagsamlingarna kan variera beroende på 

högtider, men utöver det ser de likadana ut. Vid högtider kan lärarens tal ersättas med att 

läsa upp en text skriven av en mästare. Oftast börjar lördagskvällarna med samling 

klockan sex, därefter inleds kvällens aktiviteter med en sjungande diktrecitation på 

persiska. Denna hörs genom tv-apparatens högtalare i salen, det är som en signal för 

medlemmarna att gå in i salen och sätta sig på mattorna i rader. Dessa fylls på framifrån 

och skiljer män från kvinnor. Män sitter till vänster och kvinnor till höger (Westerlund 

2001, s.207). Efter den persiska inledningen reciterar alla den första suran ur Koranen 

tillsammans. Till detta tillkommer passager om Gud och en välgångsönskan över profeten 

Mohammed och shejken i MTO. Därefter reciterar en person några utvalda koranverser 

på arabiska. Denna recitation följs av en översättning på persiska. Recitation och 

recitationen på den första suran är det enda delen som är på arabiska, resterande sker på 

persiska, Farsi. Detta för att alla muslimer förväntas kunna recitera den första suran på 

arabiska. Efter detta reciterar en person sjungandes några sufidikter på persiska. Den 

persiska sufidikten följs av en dhikr, och betyder erinran. Den består av att några få börjar 

sjunga där resterande faller in. Utöver det rör de sig i takt till sjungandet, överkroppen 

vaggar i form av oändlighetstecknet, en liggande åtta, och detta gör de sittandes. Till detta 

klappar de på benen med händerna, allt detta sker rytmiskt till sjungandet. När alla sjunger 

och rör sig likadant sker en känsla av enhet. Dhikr är kärnan i varje sufigrupp (Westerlund 

2001, s.208). Efter dhikr håller läraren ett tal på persiska i ungefär en och en halv timme, 

vilket är den mest omfattande delen på lördagssamlingen. Efter talet är det fritt fram att 

ställa frågor. Dessa frågor kan röra sig om vad som helst gällande sufismen. Efter frågorna 

utövar de en till dhikr på samma sätt som den första men där belysningen är dämpad vilket 

bidrar till att de blir mer fokuserade och koncentrerar sig på det inre. Efter det framförs 

en recitation som inte är sjungande. Den består av att en person reciterar och de andra 

deltar i att reciterar vissa återkommande ord. Recitationen handlar om Gud, kända 

mystiker samt nuvarande mästare.  Kvällen avslutas efter detta med att servera te och 

sötsaker. Det informeras även om kommande verksamheter.  De flesta lämnar rummet 

därefter men vissa stannar för att samtala med läraren. (Westerlund 2001, s.209) 
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Utöver lördagsaktiviteter sker det läromöjligheter för medlemmarna. Det finns olika 

grupper som håller på med olika aktiviteter på sufi-skolan. Aktiviteterna skiljer sig men 

oftast är de kopplade till sufismen eller islam. De intervjuade berättar om de olika 

gruppaktiviteterna som sysslar med olika aktiviteter, en grupp lära sig bland annat att 

kunna recitera Koranen på arabiska, en annan grupp håller på med ett översättningsarbete 

och då översatt de MTOs internetsajt till svenska. Före lördagsamlingen hålls en persisk 

skola med vanliga skolämnen vilken hålls i den stora salen (Westerlund 2001,s .207). 

 

Det går inte att bara titta på skillnader inom sufismen. Självklart finns det många likheter. 

Lika fel det är som att säga att alla sufier är olika på alla plan är det att säga att alla är lika 

och göra allt likadant och ser på allt likadant så som postkolonialismen ville att orienten 

skulle framstå (Said 1993, s.43). Hur ser det egentligen ut i Sverige idag? Det vi kan se 

är att Sufi-skolan MTO i Göteborg skiljer sig på vissa håll från andra sufi-skolor. Det 

finns vissa inslag som är återkommande så som kärleken till Gud, profeten Muhammed 

och shejken, hur dhikr är det centrala för gudstjänsten. Att det viktiga med dhikr är 

kärleken till just Gud, profeten och Muhammed (Westerlund 2001,s .208; Hellqvist 2013, 

s.21; Svanberg 2008, s.254). Det vi kan se som skiljer sig är utövandet av just dhikr, vilket 

språk som används i lokalerna, vilken dag gudstjänsten hålls, vi kan även se att män och 

kvinnor skiljs åt under dhikr, båda gör det samtidigt men männen sitter för sig och kvinnor 

för sig (Svanberg 2008, s.254; Westerlund 2001,s .207; Hellqvist 2013, s.21). 

 

5.1.7 Nätvärk och spridning  

En som studerat sufismen i Sverige är Gudmar Anéer (2001) som är professor i 

religionsvetenskap. I Levande sufism skriver Anéer (2001) om hur sufi-skolan MTO 

Shahmaghsoudi har spridits och finns i stora delar av världen. Denna sufiskola som även 

finns i Göteborg började sin verksamhet 1993. Här har Anéer genomfört intervjuer, 

observationer samt samtalat med medlemmar till sufiskolan för att fastställa om 

sufiskolan i Göteborg har påverkats om sin omgivning då den enligt honom har 

västerländska drag som skiljer sig från dess verksamhet i Iran (Westerlund 2001,s .204). 

 

Om vi däremot tittar på hur sufismen utövas internationellt så har Raudvere och Stenberg 

(2007) genomfört fältarbete i Turkiet och Syrien hos lokalt förankrade sufigrupper. Detta 

för att i senare projekt göra en kartläggning av organisationer och gemenskaper med 

sufiska inriktningar i förhållande till andra muslimska grupper. Det Raudvere och 

Stenberg undersöker är bland annat det konkreta fromhetslivet: informella grupperingar 
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och rörligheten mellan dessa, de sociala och teologiska hierarkier som finns. Raudvere 

och Stenberg undersöker även bönsammankomster, gruppernas legendära 

historieskrivning och hur texterna används i anslutning till ritualer. Sufi-gemenskapen har 

framstått som ett alternativ till de etniskt begränsade församlingarna och verkar vara ett 

betydande alternativ för de yngre. Raudvere och Stenbergs hypotes är att dessa nätverk 

kommer att påverka utvecklingen av islam i Europa. De framhäver hur vardagsreligiositet 

har många dimensioner och hur individer tolkar sin religion både i ord och handling 

(Raudvere och Stenberg 2007, s.3).  

 

Ordnar startar nya ordnar i andra länder för att sprida den egna tolkningen av islam för 

att få fler anhängare. Det är som en auktoritet på distans där sufiordnar från Syrien, 

Libanon och Turkiet styr ordnar i Sverige. I Sverige ser vi hur invandrare söker sig till 

ordnar av samma art som den från hemlandet och som har kontakt med orden från 

hemlandet. Detta på grund av relationen mellan shejk och ordensmedlem och även ibland 

genom familjenätverk. Shejken kan även styra vad som är tillåtet att äta eller hur ritualer 

ska gå till från andra länder. Ännu viktigare är att shejken tyder drömmar och ger råd i 

viktiga frågor samt ger stöd i frågor som äktenskap (Raudvere och Stenberg 2007, s.5). 

 

Raudvere (2009) har studerat hur det ser ut med invandringen från Bosnien till Sverige 

efter kriget i Jugoslavien. Hon menar att bosniska nätverk och grupper i Sverige är som 

ett dubbelsidigt mynt. De lokala grupperna fungerar som lockbete för att få fler 

medlemmar till den religiösa rörelsen så som sufi-ordnar och sufi-skolor. Dessa fungerar 

även som grindvakter som kan neka inträde för dem de inte anser har samma nationalitet 

eller den rätta nationaliteten. De individer som har samma kopplingar till forna 

Jugoslavien får vara med (Raudvere 2009, s.49). Utöver organisationsstrukturen är de 

religiösa erfarenheterna med riter det viktigaste för individer från forna Jugoslavien i 

senmodern tid. Detta gäller den svenska bosniska diasporan i Malmö.  Det har visat sig 

att muslimer från forna Jugoslavien som kom till Sverige under 1960-talet inte sökte sig 

till sådana organisationer som skulle kunna påverka deras relation negativt med forna 

Jugoslavien. Raudvere menar att dessa sufigrupper därför har sökt sig till turkiska eller 

nationslösa islamiska rörelser eller i vissa fall utövade de religionen i hemmet (Raudvere 

2009, s.59). Studien visar även att små religiösa grupper i Malmö tampas om medlemmar 

och att den traditionella religiösa auktoriteten ska tas på allvar. Idag är många av de 

bosniska sufiers religiositet skiftande.  Sufismen i Malmö verkar inte heller uppfattas i 
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första hand som en teologisk hållning utan mer som ett sätt att utrycka lojalitet och 

tillhörighet till ett kulturarv utan att motsäga en identitet som en svensk bosnier (Raudvere 

2009, s.59). 

 

Andra exempel på hur koloniala synsätt på ”vi” och ”dem” försvinner när vi kan se att 

sufismens nätverk kommer att påverka utvecklingen av islam i Europa (Raudvere och 

Stenberg 2007, s.3; Loomba 2005, s.34). Vi ser också att sufiska invandrare vänder sig 

till samma sorts sufi-inriktningar som de hade i hemlandet. Detta då det har en nära 

relation med sin shejk hemifrån där shejken blir en vägledare i viktiga beslut för troende. 

Att sufier vänder sig till sin sorts inriktning är inget konstig då det är någonting dem 

känner igen hemifrån och förhoppningsvis samma sorts sufism som hemma. Det blir en 

trygghet att man har kommit rätt och trots en annan kultur kan ens religion vara den 

samma. De olika sufi-inriktningarna som utövas i Sverige är en liten bild av sufismen 

internationellet och visar på en stor mångfald inom islam. Genom att ha en förståelse för 

hur mångsidig sufismen är så förstår man hur fel det är att homogenisera orienten och 

synen på länder, kulturer, islam, araber och sufismen (Said 1993, s.43 ).  

 

5.1.8 Västerländsk sufism 

Anéer  (2001) skriver om hur nytänkande i förhållande till gamla sufitraditioner kan 

kopplas till verksamheten MTO (sufiskolan). Skolan fick sitt namn under en tid då 

västerländska vetenskapliga traditioner mötte ”orientaliska” traditioner på olika platser i 

mellanöstern. Lördagssamlingarna på skolan bygger på en gammal sufitradition där 

medlemmar träffar sin mästare och utövar meditation (dhikr). Trots detta ser vi hur nya 

inslag används så som tv-apparater, internet och hur matematik och fysik som ingår i 

utbildningen på MTO. I MTO används matematik och fysik som uttryck för kunskap om 

naturen, människan och den här världen. Denna kunskap anses vara viktig för att förstå 

det metafysiska vilket kopplas till att förstå sitt eget inre och dess koppling till Gud. 

Utbildningen som sker på MTO sker via lärarens tal samt läsning av olika skrifter som 

genomsyras av en blandning mellan klassisk sufi-tradition och västerländskt tänkande. 

Kontakten som MTO medlemmarna får med västerländska samhällen skiljer sig från dem 

i öst vilket har lett till att matematik och fysik betonas mer i MTO skolor i väst. Detta är 

ett tecken på hur MTO inte enbart följer gamla traditioner utan hänger med och utvecklas 

med samhället. Detta leder till att MTO påverkas av västerländska traditioner. Trots att 

MTOs verksamhet bevarar och håller hårt i vissa sufi-traditioner, så som att ge barnen 

möjlighet att lära sig persiska för att förstå lärarens tal på persiska, så lär sig eleverna 
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även att recitera Koranen på arabiska, traditionell kalligrafi och skönskrift. Nya inslag i 

skolan är att eleverna jobbar med att översätta MTO hemsidor på internet. Mäns och 

kvinnors lika värde är ytterligare ett tecken som tyder på ett förhållande till det 

västerländska. Bevis för detta är hur vi på senare år har sett kvinnliga sufimästare. 

(Westerlund 2001, s.220) 

 

Westerlund (2001) beskriver hur sufismen påverkar och påverkas av bland annat Europa 

och hur moderna inslag kommer in och blir en del av sufismen och inom sufi-skolor 

(Westerlund 2001, s.220). Detta blir ett tydligt tecken på hur sufismens spridning och 

utövande påverkar och påverkas av samhället den utövas i och sprids till. Det blir även 

ett tecken på hur det inte går att ha en enhetlig syn idag på bland annat sufier så som 

kolonialismen hade på orienten, araber och liknande där de bestämde synen och 

homogeniserade den till att alla var lika trots tydliga skillnader. Med spridning och 

modernisering blir gapet mellan begreppet ”vi” och ”dem” mindre och mindre (Loomba 

2005, s.34; Said 1993, s.43). 

 

 

 Läromedel 
Här kommer jag att presentera vad läroböcker från gymnasiet säger om sufismen och 

analysera det efter den postkoloniala teorin ”orientalism”.  Detta är kopplat till den andra 

frågeställningen ”Vad står det i läroböcker för gymnasiet om sufismen?”. Genom att 

analysera läroböckerna besvarar jag även den sista frågeställningen: ”Ger läroböckerna 

en mångsidig bild av sufismen eller är den ensidig?”.   

 

5.2.1 Mystiken 

En del av läroböckerna tar upp sufismen under kapitlet ”Islam”, under rubriken ”Islams 

mystik” eller bara ”Mystik” (Appelros, Hornborg och Röcklinsbergs 2006, s.87; Ring 

2007, s.158; Ring 2013, s.190).  Läroböckerna visar på en mångfald inom sufismen och 

beskriver hur sufismen utövas av både shia- och sunnimuslimer (Appelros, Hornborg och 

Röcklinsbergs 2006, s.87). Sufismen beskrivs bestå av flera olika inriktningar och utövas 

olika (Ring 2013, s.190).  Ring (2013) beskriver sufismen som en ”svårfångad rörelse” 

(Ring 2013, s.190). Andra läroböcker beskriver sufismen som ”mystiken” eller som en 

”mystisk” rörelse inom islam som vill betona det inre livet, ”gudskärleken” och att de 

islamiska reglerna man ska leva efter är oviktiga om den inre övertygelsen saknas. Detta 

var orsaken till att mystikerna ofta valde att leva asketiska liv, det vill säga i fattigdom. 
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(Appelros, Hornborg och Röcklinsbergs 2006, s.87; Ring 2007, s.158). Sufierna levde 

enkelt vilket ifrågasattes då Gud enlig islam har gett människan livet och världen att njuta 

av (Ring 2007, s.158). Sufismen fick sitt namn efter en viss ylledräkt som bars av 

Muhammeds anhängare efter hans död (år 632). Detta var en symbol som skulle antyda 

att man levde simpelt och var emot lyx och rikedomar i samhället vilket de tidiga sufierna 

var (Appelros, Hornborg och Röcklinsbergs 2006, s.87). Sufismen bidrog till islams 

spridning i Asien och Afrika (Tuveson 2015, s.184). Sufi-ledare spred sufismen och 

skapade ordnar, brödraskap (Appelros, Hornborg och Röcklinsbergs 2006, s.87; Ring 

2013, s.190). Sufismen idag står för innerlighet och hängivenhet med den känslomässiga 

upplevelsen i fokus (Ring 2013, s.190). 

 

Läroböckerna här beskriver att det finns olika inriktningar inom sufismen och att 

sufismen är ett sätt att visa på en mångfald inom islam (Appelros, Hornborg och 

Röcklinsbergs 2006, s.87; Ring 2013, s.190). Denna beskrivning av att både islam är 

mångsidigt samt att sufismen är det visar på hur postkolonialismens beskrivning av 

”orienten” är fel då det inte finns en enhetlig bild av islam, sufismen eller folket som 

utövar den (Said 1993, s.43). Den homogena bild som lades på bland annat orienten 

stämmer inte då vi ser att det självklart finns en mångsidighet där. Vi ser även att sufismen 

hjälpte sprida islam till både Afrika och Asien och med en spridning försvinner synen på 

”vi” och ”dem” (Loomba 2005, s.34; Said 1993, s.43). 

 

5.2.2 Sufismens kärna 

Sufismen har varit ifrågasatt och fick kritik av de religiösa ledarna för islam sedan den 

uppstod på 600-talet (Ring 2007, s.158; Ring 2013, s.190; Appelros, Hornborg och 

Röcklinsbergs 2006, s.87). Några av skälen till detta är att sufier ville komma närmare 

Gud, bli ett med Gud och lade tonvikt på den personliga upplevelsen vilket i sin tur hotade 

”Guds suveränitet om att vara ensam” (Ring 2007, s.158; Ring 2013, s.190; Appelros, 

Hornborg och Röcklinsbergs 2006, s.87). Viktigast för sufier är meditation, dans, 

livsnjutning såväl som asketiskt livsföring (Ring 2013, s.190). Sufier tränar på andlighet 

genom meditation med en läromästare. Den andliga utvecklingen sker på grund av Guds 

kärlek och nåd (Appelros, Hornborg och Röcklinsbergs 2006, s.88).  

 

Sufiers sätt att utöva sin tro skiljer sig från de ”vanliga” muslimerna vilket har lett till 

konflikter inom religionen. Detta är ett bra exempel på islams mångsidighet i bland annat 

orienten. Denna bild av de tidiga suferna och deras kamp visar på att sufismen skiljer sig 
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i vissa fall rätt så mycket från islam i sig när det kommer till vad som är tillåtet och inte. 

Detta motbevisar islams beskrivning så som den är av postkoloniala teorier och Saids 

”orientalism” där muslimer sågs som ett objekt att studeras av väst (Européer) och att de 

var en homogen grupp (Said 1993, s.43; Von Brömssen 2003, s.25).  

 

5.2.3 Mångsidigheten 

Olika ordnar gör meditationen olika men målet är att komma närmare Gud (Appelros, 

Hornborg och Röcklinsbergs 2006, s.88; Tuveson 2015, s.184). Ordnar leds av en shejk, 

en läromästare (Tuveson 2015, s.184). Kontakten med Gud uppnås genom ritualer (dhikr) 

(Tuveson 2015, s.184). En sådan ritual är den turkiska Mawlawiyya-ordens som dansar 

sig i trans. Symboliken i dansen är kopplad till döden för att slutligen kunna förenas med 

Gud (Tuveson 2015, s.184). Ring (2013) beskriver Dervischerna och hur deras dans är en 

symbolik för världens skapelse och människans gemenskap med utgångspunkt i kärleken. 

Dansen uppkom redan på 1200-talet och är en del av många sufi-ordnar där män iklädda 

långa kjolar och höga hattar. Genom dans söker de nå gemenskap med andra människor 

och Gud. Dansen inleds med en lovsång till profeten och Gud och kan pågå i flera timmar 

(Ring 2013, s.190).  Arvidsson beskriver Dervisherna som en person med i en sufi-grupp, 

som sägs ha uppstått i Turkiet runt 1200-talet och utför en dans med utsträckta armar 

(Arvidssons 2004, s.54). Andra ritualer (dhikr) kan ske genom att sjunga Guds olika namn 

till musik där musikens syfte är att föra själen närmare Gud. (Arvidssons 2004, s.54). 

Vissa reciterar Guds namn där vissa tar hjälp av radband för att minnas samtliga. Inom 

andra ordnar sker det genom dans (Appelros, Hornborg och Röcklinsbergs 2006, s.88). 

 

Här kan vi se att sufismens mål är att komma närmare Gud genom ritualer men att dessa 

ritualer skiljer sig beroende på inriktning. Dhikr skiljer sig i utövande, vissa sjunger Guds 

namn, andra reciterar Guds namn, vissa tar hjälp av radband och andra dansar. Till och 

med inom den turkiska sufismen skiljer sig beskrivningen bakom de dansande 

dervischerna (Appelros, Hornborg och Röcklinsbergs 2006, s.88; Tuveson 2015, s.184). 

Mawlawiyya-ordens dansar sig i trans som en symbolik kopplad till döden för att slutligen 

kunna förenas med Gud (Tuveson 2015, s.184). Ring (2013) beskriver dervischerna som 

en symbolik för världens skapelse och människans gemenskap med utgångspunkt i 

kärleken (Ring 2013, s.190). Den här mångsidiga bilden på ritualer och dess beskrivning 

är åter igen väldigt bra argument som motbevisar de postkoloniala teorierna om orienten 

och islam, att beskrivningen som västvärlden gav på ”de andra”, menat då orienten bland 

annat, genom inbördes möten är en homogen bild av en världsdel (Said 1993, s.43; 
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Loomba 2005, s.34). Här ser vi att det inte är fallet och att läromedeln säger att det även 

inom samma land kan skilja sig hur man utövar en inriktning inom islam. 
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6 DISKUSSION 
Syftet med uppsatsen har varit att studera hur forskning och litteratur se på och beskriver 

sufismen. Eftersom jag utgår efter postkoloniala teorier så tittar jag på om sufismen 

beskrivs som mångsidig eller enhetlig. Den postkoloniala teorin och begreppet 

”Orientalismen” säger att västvärlden (Europa), som har koloniserat andra länder, har 

genom inbördes diskurser beskrivit och stämplat bland annat muslimer, araber och folk 

från mellanöstern (orienten). Detta har skett från en maktposition och synen på ”de andra” 

är en homogen nedvärderande syn där länders skillnader i kultur, religion och språk har 

beskrivits som enhetlig och likadana. Postkolonialismen bidrog med ett förhållningssätt 

mellan ”vi” och ”dem” där vi är väst och dem är öst. Det vi kan se i resultatet är att 

forskningen ganska öppet från olika infallsvinklar beskriver en mångsidig bild av 

sufismen. Vi kan se att individer som har samma sufi-inriktning och kommer från samma 

land med samma kultur kan utöva sin tro på olika sätt.  

 

Eftersom jag ska bli lärare så har jag valt att ha med läroböcker som en ytterligare 

faktakälla men också för att se hur den beskriver sufismen. Detta för att lära ut om 

sufismen och då vill jag att det som står är sant och inte enbart en förenkling som 

förstärker stereotypa bilder. Läroböckerna beskriver inte så mycket eller djupgående om 

sufismen. Det vi kan se är att sufismen inte är prioriterat alls utan det nämns bara på en 

halv eller en hel sida och det sker oftast sist i kapitler islam. Vanligt bland läroböcker är 

att vi ser vissa nyckelbegrepp dyka upp det rör sig om ylledräkterna, asketiskt levande, 

sufismen beskrivs som mystiken, betoningen av det inre och gudskärleken samt att 

sufismen har ifrågasatts under tidiga islam. Några skriver att man vill komma närmare 

eller kontakten med Gud genom meditation och där nämner dhikr och att det finns olika 

inriktningar och olika sätt att utöva dhiki.  Att sufismen inte är så prioriterat i läroböckerna 

kan bero på olika anledningar, det kan bero på att det inte är viktigt för dem som skriver 

läroböckerna, de har kanske inte mycket utrymme att skriva på och väljer bort sufismen. 

Det betyder dock inte att sufismen inte är viktig att lära ut om. Sufismen har spelat en stor 

roll för islam vilket bör framkomma mer i litteraturen och därför bör sufismen få mer 

plats i litteraturen för gymnasiet. Vi vet mycket om sufismen idag så det bör inte vara 

några svårigheter att få ner informationen i böckerna. Forskningen visar på en mångsidig 

islam och sufismens betydelse för islam är en orsak till att den bör få mer plats i 

läroböckerna. Sufismen bidrog till islams spridning och har varit en del av islam sedan 

islams början och är en stor del av islams historik. Utöver det har den även en stor och 
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viktig roll inom islam i form av att visa på dess mångsidighet av utövande. Sufismen 

borde få lika stort utrymme i litteraturen som shia och sunni eftersom det är en så stor del 

av den muslimska rörelsen i Sverige med deras många utövande. På ett sätt blir det fel att 

enbart skriva en halv sida om sufismen så som läroböckerna har gjort då det inte får plats 

med så mycket fakta och kan leda till en förstärkning av stereotypa bilder. I så fall hade 

det varit enklare att inte ens ha med det i litteraturen. Andra orsaker att ge sufismen mer 

utrymme i litteraturen är för att sufismen är en stor del av dagens islam både i Sverige 

och utomlands och eftersom det finns i Sverige i ganska stor utsträckning så bör vi lära 

utom det i skolan.  Forskningen tar upp hur viktigt det är med det inre och hur man genom 

meditation kan komma närmare Gud. De nämner att en vanlig beskrivning för sufismen 

är mystik, att sufismen bidrog till med islams spridning, att sufismen är mångsidig och 

hur det finns olika ordnar för olika inriktningar, som har kontakt med ordnar i andra länder 

med samma inriktningar. De visar att det centrala i ordnar är dhikr. Forskningen visa att 

det finns internationella sufi-skolor i Sverige och att sufismen har funnits i Sverige sedan 

1925.  Vi kan genom forskningen se hur de postkoloniala teorierna inte kan användas för 

att kristera dagens svenska forskning om sufismen. Forskningen visar på en mångsidig 

bild av sufismen och synen på orienten och muslimer inte är den som beskrivs inom 

postkoloniala teorier eller inte Saids begrepp ”orienten” där den negativa och 

nedvärderande synen på araber inte stämmer överens alls. Vi kan se att postkoloniala 

teorier beskrev araber som personer utan energi eller initiationsförmåga, barnsliga och 

irrationella. Postkolonialismen homogeniserade en hel världsdel och olika kulturer, 

folkslag och språk beskrevs på ett enhetligt sätt. Det medförde även ett ”vi” och ”dem” 

förhållningsätt där vi är västvärlden och normen. Som lärare blir det viktigt för mig att 

visa och undervisa om en mångfald inom islam och där passar sufismen utmärkt in. I 

slutändan tror jag att sufismen verkligen är mystisk. Jag tror inte att det går att helt och 

hållet förstå sig på det sufismens kärna fören man testat på det. Att läsa och skriva om 

sufismen kan ge en fin beskrivning på den och ge en förklaring till vissa saker men för att 

verkligen förstå den tror jag man måste uppleva den. 
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