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Varifrån härstammar 
religionerna?

Hinduism Buddhism

ca 1000 f. kr.

Indien

Äldsta världsreligionen

Går att hitta spår 
ända från 3000 f. kr

ca 500 f. kr.
Det började med prins 
Siddharta, som sedan 

blev Buddha, den 
upplyste

Kung Ashoka spred 
Buddhas lära 
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Hinduismens ursprung är relativt okänt, men man brukar räkna från 1000 f. kr. trots att man 
har hittat lämningar och spår av att en liknande form av Hinduism redan existerade ca. 3000 
f. kr. Den härstammar från Indien och är den äldsta världsreligionen.
Buddhismen är för många inte en religion utan ett levnadssätt. Detta grundades av prins 
Siddharta, som efter 49 dagars mediterande blev Buddha, den upplyste. Han spred sin lära, 
men den som verkligen gjorde Buddhismen känd var en kung, vid namn Ashoka. 



Gudar?

Hinduism Buddhism

Polyteistisk Ateistisk

Buddha tillbeds inom vissa 
riktningar

Brahman - det gudomliga i allt 
levande

 Atman - den gudomliga själen 
i människan

Några gudar: Shiva, Vishnu, 
Brahma, Kali och Ganesha
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Hinduismen är till skillnad från kristendomen en polyteistisk religion, vilket betyder att den 
har många gudar. Alla hinduer tillber olika, beroende på var man bor, vem man är, osv. 
Brahman översätts som ”det gudomliga i allt levande” medan Atman är ett ord för den 
gudomliga själen som finns i människan.
Buddhismen är däremot helt annorlunda. Buddha var ateist, han trodde inte på någon gud, 
vilket de allra flesta buddhister inte heller gör. Men det finns vissa riktningar där man tillber 
Buddha som en gud, även om detta inte är jättevanligt.



Heliga skrifter?

Hinduism Buddhism

Helig skriftsamling - 
Tripitaka

3 skrifter skrivna på 
sanskrit

Veda
Upanishaderna
Bhagavadgita
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Hinduismen har tre heliga skrifter skrivna på sanskrit. Veda är äldst och är fyra ”böcker”. 
Dessa handlar främst om gudar. Upanishaderna är något yngre handlar mer om meditation 
och filosofi. Bhagavadgita är yngst och mest älskad. Den fokuserar på guden Krishna och 
berättar att allt går ut på att visa sin kärlek till honom.
Buddhismen har bara en skriftsamling, liksom vi har bibeln, bestående av det Buddhas 
lärjungar mindes av Buddhas ord. Buddha själv skrev aldrig någonting. Tripitaka, som den 
heter består av tre så kallade korgar. Dessa har lite olika innehåll



Traditioner

Hinduism Buddhism

Kremeras vid död Kremeras vid död

Nästan alla äktenskap 
arrangeras

Nyår

Puja:
Gudtjänsten

Gunia - En helig månad

Meditation!
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Gemensamt för båda religionerna är att man kremeras vid sin död. Dock är det väldigt viktigt 
för en hindu att askan strös ut i havet. Men likheterna slutar ungefär där. Äktenskap anser en 
buddhist inte förknippas med religion, medan de inom hinduismen arrangeras av brudparets 
föräldrar. Båda parterna måste komma från samma kast.
Nyår är ett stort spektakel inom hinduismen, men uppmärksammas inte inom buddhismen. 
Där har man en helig månad, Gunia. Många fastar, man ärar de döda och man besöker 
kloster. Andra saker alla firar är Buddhas födelse och den dagen han gick in i nirvana. 
Meditation är viktigt om man är buddhist är meditation, då många mediterar varje dag. Det är 
ett sätt att hitta sig själv och slappna av.
Hinduismens gudstjänster kallas Puja. 



Genusperspektiv

Hinduism Buddhism

Kvinnor nedvärderas Kvinnor nedvärderas

En kvinna kan aldrig 
uppnå en mans 
sociala status

Hög status i högre kast
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Likadant för båda religionerna är att kvinnorna är märkbart nedvärderade. De ska underordna 
sig männen och en nunna kan aldrig nå lika högt som en munk inom buddhismen. Inom 
hinduismen gifts kvinnor bort och brudens familj betalar för att få henne gift. Buddhisterna 
förknippar inte äktenskap med religionen. Men deras tro att kvinnor står lägre än männen 
bygger på Buddhas gamla tankar. Dock är det inte så överallt i världen, buddhismen anpassas 
efter platsen där den brukas, vilket gör att buddhistiska nunnor i Sverige har mer status är 
indiska har i jämförelse. Sverige är ju ett hyfsat jämlikt land.
Men inom hinduismen är det faktiskt inte bara dåligt att vara kvinna. Föds du in i ett högt 
kast och är kvinna kan du ibland uppnå högre status än många män. Din lott i livet som 
kvinna påverkas alltså av var du befinner dig.



Levnadsregler och 
tankegångar

Hinduism Buddhism

Samsara
Karma

Tolerant
Endast det 

gudomliga är 
verkligt

Moksha

Samsara
Karma

4 sanningar

Den åttafaldiga vägen

Nirvana
5 levnadsregler
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Gemensamt för båda religionerna är att tron på samsara, det eviga kretsloppet och tanken 
om att samla god karma för att kunna återfödas som något bättre.
Hinduismen är generellt en väldigt tolerant religion. Alla människor är olika och alla har rätt 
att utöva sin religion på sitt sätt. Hinduer ser inte heller världen som vi i västerlandet. Enligt 
dem är endast det gudomliga verkligt. 
Moksha är befrielsen för en hindu, precis som Nirvana är för buddhister. Då slipper man 
återfödas mer och själen befrias. Vad som händer därefter är oklart och det finns många olika 
teorier särskilt inom hinduismen, bla att man får leva med sin gud. För buddhister är Nirvana 
inte en plats, utan ett tillstånd.
En buddhist behöver bara leva efter 5 regler, som bla handlar om alkohol, lögn och dräpande. 
Munkar och nunnor behöver följa fler. 
Hela buddhismens lära bygger på 4 sanningar, enligt Buddha. Dessa handlar om lidande och 
att detta försvinner om man följer den åttafaldiga vägen, som är Buddhas förslag på hur man 
ska leva. 



Religionerna i samhället

Hinduism Buddhism

4 kast
Karma

Kor
Gandhi

Munkar interagerar 
med lokalbefolkningen

Valfritt
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Då det är valfritt att vara buddhist, såsom att bli munk och nunna, påverkar det inte 
samhället så jättemycket. Munkarna och nunnorna bor i kloster/tempel och interagerar med 
lokalbefolkningen genom att tigga mat. Buddhismen ger också, liksom hinduismen, en 
inblick i tron på att man ska respektera allt levande.
Inom hinduismen finns det alltså 4 kast, och bara det säger mycket om hur Indiens samhälle 
fungerar. Tron på återfödelse och det eviga kretsloppet ger människor en viss lott i livet och 
inte mycket kan ändra på det, annat än att samla god karma. Det gör Indiens samhälle till ett 
välvilligt, men samtidigt hårt och nedvärderande samhälle. 
Kor är heliga, då de anses som livets ursprung. Därför strövar de fritt på gatorna och ingen 
får döda en ko.
Gandhi är en väldigt viktig person i Indiens historia. Han var hindu och ville befria Indien från 
britterna och planerade att göra detta genom ickevåld, då hinduer inte vill skada annat 
levande. Efter många om och men lyckades han och Indien är idag självständigt och det 
samhälle det är tack vare honom. 



Parallell 

Buddhismen kommer från hinduismen, såsom 
kristendomen kommer från judendomen
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