
Hinduismen



Hinduismens utbredning i 
världen



Kunskapskrav 1
• Centrala tankegångar

• Cirkulär livssyn, polyteistisk (?) 

• Brahman, atman, reinkarnation, samsara, 
moksha, karma 

• Synen på Gud och människa: 

• Människans själ (atman) är fånge i 
reinkarnationens eviga kretslopp 

• Urkunder

• Vedaböckerna och Upanishaderna 

• Religiösa handlingar och uttryck

• Vallfärder, puja, olika ceremonier, födsel 
och namngivning, död/begravning



Centrala tankegångar 1
• Hinduismen har en cirkulär 

livssyn, d.v.s. du föds- du dör- 
du återföds.  

• Skillnad från de 
abrahamitiska religionerna 

• Hinduismen sägs vara en 
polyteistisk religion 

• Skillnad från de 
abrahamitiska religionerna 

• Hinduerna kallar sin lära 
Dharma, ”lagen om allt”



Centrala tankegångar 2
• Brahman- världssjälen. Det gudomliga, som 

finns överallt i universum. En andlig kraft som 
genomsyrar människor, djur och växter  

• Atman- människans själ. Den är den del av 
Brahman; ungefär som en droppe vatten i 
havet 

• Efter döden vandrar vår själ, atman, vidare 
till en annan kropp efter döden 

• Människans själ är fånge i reinkarnationens 
eviga kretslopp 

• Denna själavandring kallas reinkarnation (åter 
i kropp). Efter döden hamnar alltså människan i 
en ny kropp 



Centrala tankegångar 3
• Samsara- det eviga 

kretsloppet. Allas själar är en 
del av det eviga kretsloppet 
av liv-död-liv. Ständig 
återfödelse.  

• Moksha- frälsningen. Alla 
levande varelser vill inget 
hellre än att lämna samsara, 
för att bli frälsta.  

• Karma- dina handlingar i 
detta liv, avgör vad du blir i 
ditt nästa. Bäst att vara en 
god människa! Vad är 
egentligen en god människa?



Centrala tankegångar 4
• Målet för varje hindu är 

alltså att få lämna samsara, 
det eviga kretsloppet. 

• De vill nå moksha, frälsning.  

• Hinduerna har olika sätt att 
nå moksha: 

• Yoga: Teknik för att träna 
kroppen och sinnet 

• Kunskapens väg: 
Studera heliga skrifter. 



Centrala tankegångar 5
• Inom Hinduismen finns tusentals 

gudar, som dyrkas i olika delar av 
landet.  

• Det finns dock fyra gudar som alla 
hinduer har gemensamt: 

• Brahma: Skaparen. Inte så 
dyrkad då det är långt mellan 
världens skapelser 

• Vishnu: Bevararen. Han ser till 
att världen fungerar som den 
ska 

• Shiva: Förstöraren och 
återskaparen 

• Ganesha: Barnens gud, ger 
lycka

Brahma Vishnu

Shiva Ganesha



Urkunder, heliga texter

• I samband med sammanblandningen 
mellan arierna och den ursprungliga 
befolkningen, skrevs Vedaböckerna.  

• Vedaböckerna berättar bl.a. hur 
religionen ska utövas (böner, riter, 
ceremonier, gudar, etc.) 

• Upanishaderna innehåller många 
av Hinduismens religiösa tankar 
kring  om människan, gudar och 
världen



Religiösa handlingar och uttryck
• Många hinduer vallfärdar till olika 

platser. Där kan man  utföra offer 
till olika gudar eller söka kontakt 
med en helig lärd man, s.k. guru. 

• Ganges- Hinduismens heliga 
flod. Ett bad i Ganges renar 
sinnet och förlåter synder.  

• Hinduismen inrymmer många 
heliga tempel, dit man kan gå för 
att hedra en av de många 
gudarna. 

• Puja- bön som utförs i hemmet till 
gudarnas ära.  

• Ceremonier (”heliga tråden”, 
”hårklippningen”, födsel, 
begravning)



Kunskapskrav 2
• Likheter och skillnader inom och 

mellan världsreligionerna

• Hinduismen sägs vara en 
polyteistisk religion med en 
cirkulär världsuppfattning. 

• Hinduismen har inte heller någon 
speciell grundare och ingen 
religiös organisation som samlar 
alla hinduer. 

• Detta skiljer Hinduismen från 
de abrahamitiska religionerna.  

• De fem världsreligionerna har dock 
gemensamma drag:

• Gud(ar) som styr över 
människornas öden, heliga böcker, 
riter, bön, leva som en god 
människa, etc. 



Kunskapskrav 3
• Samspelet mellan religion 

och samhälle 

• Kastsystemet-folk föds 
in i olika grupper; allt 
enligt dharma (den 
eviga lagen). 
Grupperna (kast) har 
olika uppgifter.  

• Religiös renhet- 
människan får inte 
komma i kontakt med 
något orent. 



Religionens ursprung
• Enligt hinduerna har religionen alltid 

funnits, så de har ingen religionsstiftare 
eller grundare. De har heller ingen 
”gemensam kyrka”.  

• Hinduismen är en blandning av kulturer 
av folk från floden Indus (Pakistan) och 
de, från Europa invandrade, arierna.  

• Så småningom bildades ett system 
som delade in människorna i olika 
grupper.  

• Hinduismen bildades runt 2 000 år f. 
Kr.  

• Hinduism är det europeiska namnet 
för religionen. Indierna säger 
Sanatana Dharma, ”den eviga lagen” 
eller ”lagen om allt”. 



Kastsystemet grundas
• De invandrade arierna bildade en härskarklass, och delade in 

människor i fyra grupper, varnas: 

• Ett s.k. Kastsystem, bestående av fyra kaster 
(samhällsgrupper), bildades. 

• Arierna tillhörde de tre översta kasterna.  

• Ursprungsbefolkningen tvingades tillhöra den fjärde kasten 
eller så hamnade de helt utanför. 

• De olika kasterna hade olika rättigheter och skyldigheter. 
Detta kunde skapa trygghet och gemenskap  inom 
kasten. Stark diskriminering.  

• 160 miljoner indier är helt utanför de fyra grupperna och 
kallas dalit, kastlös eller oberörbar. De behandlas dåligt, och 
får utföra smutsjobben, eftersom kravet på religiös renhet är 
stort.  

• De från de högre kasterna får inte komma i kontakt 
med något orent, så som döda djur eller smuts. 
Därför får dalit alla smutsjobben.  



Kastsystemet, forts
• Problemet är att hinduerna tror att kastsystemet 

skapats av dharma, den eviga lagen, och att 
det alltså inte kan förändras.  

• Kastsystemet är alltså något evigt, som 
skapats. Om dharma bestämt indelningen 
av människorna, är det svårt att förändra 
det, hävdar många.  

• Man resonerade på samma sätt fram till 
1700-talets Europa innan ståndssamhället 
avskaffades. 

• Detta urgamla system lever kvar i dagens 
Indien, och är föremål för livlig debatt, eftersom 
det är väldigt diskriminerande att behandla 
personer olika p.g.a. deras ursprung.   

• Religionen har skapat kastsystemet, d.v.s. 
indelning av människor, men enligt 
samhällets lagar är den diskriminering av 
dalit olaglig. Hur löser man detta?

Dalit tar hand om smutsjobben

Dalit tar hand om smutsjobben



Kastsystemet, forts
• Man föds alltså in i en kast, 

och stannar i den hela livet.  

• Äktenskap mellan kaster är 
ytterst ovanligt.  

• Förändring mot ökade 
rättvisa mellan kasterna är på 
gång. Dalit organiserar sig i 
partier för att få inflytande. 

• Men det kommer ta lång 
tid innan vi ser en 
fullständig jämlikhet mellan 
kasterna 


