
Uppgift hinduism och buddhism

Uppgift:

Denna uppgift består av att du ska fördjupa dina kunskaper om hinduism och buddhism.  

Formalia:

Det skriftliga ska innehålla max 5 sidor (storlek 12). Materialet ska bearbetas så att det inte 

finns några rena avskrifter. Jag vill ha referenser i texten samt en innehållsförteckning på ett 

separat papper. 

Var källkritisk! 

Lycka till!

Frågor: 

1. Vad tycker du om de 4 ädla sanningarna? Vad håller du med om? Vad håller du inte med om?

2. Varför är det enligt Buddha meningslöst att be och offra till gudarna? Vad menade Buddha att 

man ska göra istället?

3. Skulle du vilja följa Buddhas medelväg genom att kapa länkarna till dina begär? Vilka begär 

skulle du i så fall behöva göra dig fri från? Motivera även i det fall du inte vill kapa några band. 

4. För Buddha tycks allting vara ett lidande. Man skulle kunna tycka att självmord vore det bästa 

sättet att slippa lidandet, men Buddha hade en uppfattning om vad som händer efter döden som 

gör denna lösning omöjlig, vilken? 

5. Vilken av de olika riktningarna inom buddhismen tror du skulle vara lättast att missionera för i 

Sverige? Motivera svaret. 

6. Ge några exempel på likheter mellan buddhismens fem bud och kristendomens tio budord, vad 

kan det bero på att olika religioner har samma moralregler tror du?

7. Jämför Dalai Lama med Mahatma Gandhi, vilka skillnader finns, vilka likheter finns. Hur har 

deras liv och ”verksamhet” påverkat människor idag, anser du?

8. Man kan hävda att hinduismen är en polyteistisk, monoteistisk, och panteistisk religion, hur är 

detta möjligt?

9. Hur påverkas man i det dagliga livet om man tror på reinkarnation? Kan förhoppningen om 

reinkarnation avdramatisera livet (t.ex., det jag inte hinner i detta liv gör jag i nästa) eller kan det 

skapa prestationsångest, tror du?



10. Kastsystemet avskaffades enligt lag i Indien 1950 men lever ändå vidare eftersom det bl.a. anses 

vara en ”gudomlig ordning”. Om vi tittar tillbaka på vårt eget land för ca 100 år sedan kan vi se 

ungefär samma typ av rangordnat samhälle som i dagens Indien. Finns det ett ”osynligt” 

kastsystem i Sverige idag? Har alla samma chans och möjlighet? Hur ser våra kaster ut om du 

anser att de finns?

11. Fundera på livets stadier ”ashrama” inom hinduismen, skulle det fungera hos oss i Sverige? 

Motivera! En ”folksjukdom” i Sverige, både bland barn och vuxna idag är stress, skulle vi bli 

mindre stressade om vi levde som en hindu eller buddhist?

12. Finns det något som tilltalar dig inom hinduismen eller buddhismen, vad i så fall och varför?


