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Abstract 
 

This paper will came up with a content analysis of two course textbooks used in 

swedish high school. The question that will be used is as follows: "How are the 

selected key concepts in religions Hinduism and Buddhism explained in the 

course Religious Studies Specialization coursebooks " En människa, tusen världar 

"and" Religionskunskap 1: om mening, värde och tro". The key concepts in Hin-

duism are: trimurti, atman, samsara, karma, moksha, the varnasystem, dharma, 

important books, branches and the Indo-Aryans. In Buddhism there are: Buddha, 

the four noble truths, the noble eightfold path, karma, nirvana, directions, the 

three jewels, the three baskets, the bodhisattva and the temple life. " 

It should be said that "En människa, tusen världar" are written by Robert Tuveson 

and " Religionskunskap 1: om mening, värde och tro " are written by Olof Franck. 

The method I will use is content analysis. The conclusions reached by this bache-

lor's thesis are that Hinduism and buddhism chapter in the work "En människa, 

tusen världar" tells in more detail when it comes to the key concepts than 

Tuveson's chapters on Hinduism and Buddhism. 

 

 

Keywords: Hinduism, Buddhism, Religious Studies, Didactics, Religious Studies 

Books, Content Analysis 
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Denna kandidatexamenuppsats tillägnas åt Zoroastrismens grundare Zarathustra 

som lär ha levt för cirka 3200 år sedan, men grekiska vetenskapsmän såsom 

Hermippus, Xanthus, Aristoteles och Eudoxus av Knidus medger istället att 

samma profet lär ha levt för cirka 8200 år sedan. Varför 3200 år sedan kan 

möjligen ha samband med den indoeuropeiska folkvandringen från dagens 

Ukraina till den iranska högplatån. Å andra sidan enligt Boyce kan den höga 

siffran från de grekiska vetenskapsmännen vara en feltolkning av själva 

religionens eskatologiska synsätt, som bygger på en fyrdelad period på 3000 år 

var. Då är det så att i början av varje period dyker en frälsare (Zarasthustra var den 

första frälsaren) upp för att ta bort ondska som finns i världen och den tidsperiod 

som vi lever i är den sista perioden (allting som berätta utanför parantes är enligt 

zoroastriskt tro men enligt Avesta traditionen skall dessa tre andra frälsarna dyka 

upp åren 9970, 10970 och 11973). Under den sista perioden kommer den 

slutgiltiga frälsaren vid namn Saoshyant att föddas vid Hamun-sjön av en ren och 

oskuldsfull kvinna. Enligt Zoroastrisk trosuppfattning finns Zarathustras 

sädesvätska bevarad för evigt i Hamun-sjön och vid tidens slut skall en kvinna 

som är ren och from gå ner i samma sjö och ge födsel till Saoshyant. Saoshyant 

kommer att strida mot ondska och korruption i världen för att vinna slaget och 

efter allt detta kommer alla döda uppstå och de kommer med levande människor 

att leva för evigt tillsammans med Ahura Mazda som är Zoroastrismens gud 

(Boyce 2001: s. 62-64, 121-125). 

 

Astronomiska siffror tack till Nils Billing, Jens W. 

Borgland, Gabriella Beer, Maria Klingenberg, Lars M. 

Andersson och Malin Löfstedt. 
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Kapitel 1 Inledning  

1. Inledning 

Jag hade läst två terminer om religion vid teologiska fakulteten i Uppsala 

universitet. Det var nu min tredje termin som jag hade börjat på och nu hade turen 

kommit till momentet verksamhetsförlagd utbildning. Min handledare som också 

var religionslärare tyckte att det var både intressant och roligt att jag hade valt att 

bli ämneslärare i religionskunskap. Jag fick följa med min handledare på alla de 

religionskunskaps lektioner han hade. Eftersom någon annan gymnasielärare hade 

kursen religionskunskap ett och två, hade min handledare endast kursen 

religionskunskaps – specialisering. Trots att min handledare hade en kurs inom 

religionskunskap hade samma person också kurserna historia ett, två och tre. Men 

jag närvarade endast vid religionskunskap specialiserings lektioner som var varje 

dag med tre olika klasser och varje lektion var en timme. 

Väl där började jag fundera över om jag skulle skriva min kandidatexamenuppsats 

med didaktiskt inriktning, vilket jag till slut bestämde mig att göra. Varför detta är 

intressant för min del har och göra med läraryrkets didaktiska förmåga. Där jag 

som lärare måste använda mig av de didaktiska frågorna för att lyckas med mitt 

arbete och göra eleverna engagerade.  

Det är främst två saker som jag har funderat på att forska om. Det första är hur det 

cykliska religionerna hinduism och buddhism beskrevs i kursböckerna som 

gymnasieeleverna läser och den andra funderingen som jag har är att veta vilken 

av dessa två utvalda kursböcker ger mest information och är mera djupgående än 

den andra. Med cykliska menas att i dessa två religioner så är individen bunden i 

en livscykel som fortgår åter och åter igen tills individen når moksha eller nirvana 

med andra ord att inte återföddas mer (Tuveson 2015: s. 219–232, 253–270) 

(Franck 2014: s. 99–106, 115–120). 

Forskaren Christer Hedin har riktad kritik mot hur ämnet religionskunskap lärs ut 

i den svenska gymnasieskolan. Kritiken riktas mot många saker som berör samma 

ämne. Exempelvis tycker Hedin att gymnasieläraren skall vara mera delaktig i 

ämnet och samtidigt kräva mer delaktighet av eleverna, dessutom skall läraren ta 

tag i det mest fundamentala i varje religion som finns och slutligen påpekar 

samma forskare att gymnasiestudenterna bör visa ett allt större intresse för ämnet 

och kursböckerna som hör till samma ämne. Hedin kritiserar de svenska 

religionslärarna för att inte vara tillräckligt när det gäller att lära ut viktiga saker 

inom varje religion. Men samma forskare kritiserar inte enbart lärarna utan 

eleverna på gymnasiet har också ett ansvar att följa och det är att visa entusiasm 

och uppmärksamhet för ämnet religionskunskap (Hedin 2014: s. 107–115).  

 
 

1.1 Bakgrund  

Både religionerna hinduism och buddhism har gamla anor som sträcker sig långt 

bakåt i tiden, så pass mycket som fyra millennier när det gäller den förstnämnda 

religionen medan den sistnämnda är cirka 2500 år gammal. Hinduismen uppstår 

genom att indoarierna invaderar dagens indiska subkontinent på så sätt kommer 

de i kontakt med draviderna som är det inhemska folket på kontinenten (Hedin 

2013: s. 105–107). Genom detta möte uppstår religionen hinduism. Från år 2000 

f.Kr. ända till 500 f.Kr. brukar gå under benämningen ”den vediska perioden” 
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inom hinduismens historia (Hedin 2013: s. 108–109). Inom denna period är två 

saker väldigt centralt i samhället på den indiska subkontinenten. Det ena är 

offergivnigen och de som uppför det, det vill säga teologerna. Med centralt menas 

här att samhället tycker att dessa två saker är något att sträva upp till eftersom det 

är betydelsefullt och västenligt. Det är också under samma period som diverse 

olika ceremonier med vatten anordnas. Chansen är stor att dessa ceremonier är en 

symbol för att befria sig från olika synder (Hedin 2013: s. 110–114). Vidare är det 

också under tidsspann som kastsystemet konstrueras upp. Perioden efter 500 f.kr 

ända tills nutid, är en ny era inom hinduismen och brukar inte kallas för något 

speciellt. Men under denna period börjar flertals viktiga och centrala begrepp 

dyka upp såsom trimurti, atman, samsara, karma, moksha, dharma och 

inriktningar understryker Hedin. Förövrigt är de centrala begreppen som har sagt 

är trimurti, atman, samsara, karma, moksha, varnasystemet, dharma, viktiga 

böcker, inriktningar och indoarierna (Hedin 2013: s. 115–117). Varför samma 

forskare tycker att dessa sistnämnda begrepp är essentiella inom religionen är 

främst för att de är ”anknutna” mer eller mindre till varandra. Med anknutna 

menar Hedin att förstår inte eleven eller läsaren exempelvis trimurti kan det vara 

svårt att begripa även andra viktiga begrepp eftersom alla de ovannämnda centrala 

begreppen är sammankopplade med varandra. Det är inte bara sammankopplingen 

som bidrar till att dessa ovannämnda begrepp är viktiga utan också deras 

bakgrund. Exempelvis varför indoarierna är ett viktigt nyckelbegrepp är för att om 

denna folkgrupp inte invaderade dagens Indien så skulle inte hinduismen uppstå 

poängterar forskaren Hedin (Hedin 2013: s. 118-121).  

Nu till den andra religionen buddhismen. Buddismen till skillnaden från 

hinduismen har en upphovsman vid namn Siddharta Gautama. Siddharta föds i en 

kunglig familj men när samma individ når en mognad ålder börjar Siddharta undra 

vad som händer utanför palatsets murar (Hedin 2013: s. 70). Detta eftersom 

Siddharta kommer att vara instängd i paltas i cirka 30 år. Men en dag lyckas 

samma person att fly från palatsets murar och denna flykt kommer påverka 

samma individ väldigt mycket. Under flykten ser Siddharta bara elände, alltifrån 

avlidna individer till sjuka. Slutligen bestämmer sig Siddharta att bli upplyst. 

Samma individ försöker med diverse olika metoder att uppnå detta stadium, 

alltifrån meditation till diet som innehöll ett riskorn om dagen. Men ingen av 

dessa hjälper Siddharta för att nå upplysningen. Istället bestämmer sig Siddharta 

att meditera under en Bodhi-träd för att nå upplysning, vilket kommer att ta cirka 

fyrtio dagar. Slutligen blir Siddharta upplyst, det vill säga en Buddha. Efter detta 

predikterar Buddha sin lära till lekmän i mer än femtio år och dör vid åttio 

årsåldern. Det bör sägas att det är här som Buddha får vetenskap om de fyra ädla 

sanningarna, den åttafaldiga vägen, nirvana och karma (Hedin 2013: s. 74). Efter 

Buddhas död cirka år 400 f.Kr. hålls flera råd men det andra buddhistiska rådet 

som hålls i Rajgir kommer att få en stor betydelse. På det sistnämnda rådet samlas 

femhundra munkar och tillsammans kommer de överens om två viktiga saker, 

sangha (gemenskapen som innehåller vanligt folk, munkar och nunnor) och 

vinaya (lag om hur munkar och nunnor skall sköta sig). Två andra saker som 

”påverkas” av Buddhas bortgång är, de tre juvelerna och de tre korgarna. Vad som 

menas med den sistnämnda meningen är att dessa två begrepp influeras och blir 

samtidigt innehållsrika av Buddhas filosofi och gärningar. Det också nu efter 

Buddhas död, som bodhisattva anses var något att eftersträva. En bodhisattva är 

en individ som försöker bli upplyst som Buddha. Inom inriktningen Mahyana 

kommer den som blivit upplyst tillbaka för att hjälpa andra bodhisattvor medan i 
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inriktningen Theravada kommer inte den upplyste inte tillbaka till det jordiga livet 

utan blir upplyst och hamnar i nirvana. Vidare uppstår det också olika inriktningar 

inom buddhismen efter Buddhas bortgång understryker Hedin (Hedin 2013: s. 

75). De två stor heter Mahayana och Theravada. Den förstnämnda är 1500 år 

gammal medan den sistnämnda är 2250 år gammal. En annan tredje kända och 

tredje största inriktningen inom samma religion är Vajrayana. Denna inriktning är 

cirka 1300 år gammal. Theravada kännetecknas som sträng gren och har alltid haft 

stränga lagar för lekmän. Mahayana är mera liberal i sina tankar och filosofi, 

exempelvis kan alla uppnå nirvana tillskillnad från Theravada som säger att enbart 

munkar och nunnor kan det. Vajrayana är en inriktning som har starkt support i 

den tibetanska platån och Mongoliet. Samma gren koncentrerar sig mycket på 

mantra (verser som används vid meditation), yoga och tantra (heliga texter som 

används vid olika ceremonier) framhåller Hedin. Tempellivet är och har varit 

viktig sedan Buddhas tid. Varför tempellivet anses vara essentiellt inom 

buddhismen är för att detta liv kan vara ett sätt att komma till nirvana. Hedin 

framhåller att regler om vardagslivet i templet blir obligatoriskt efter Buddhas 

död. Det vill säga i och med Buddhas bortgång få munkar och nunnor anpassa sig 

efter strukturerade regler. Utav de som har sagt hittills så vill forskaren Hedin 

poängtera att begrepp som Buddha, de fyra ädla sanningarna, den åttafaldiga 

vägen, karma, nirvana, inriktningar, de tre juvelerna, de tre korgarna, bodhisattva 

och tempellivet inom buddhismen är centrala. Varför just dessa nyckelbegrepp 

väljs ut är för att de är viktiga och fundamentala inom de utvalda religionerna 

yttrar samma forskare (Hedin 2013: s. 70–76).  

Avslutningsvis bör det sägas att de olika begrepp som har nämnts är relevanta 

kunskap inom respektive religion eftersom kan läsaren eller eleven ett begrepp av 

de ovannämnda kommer det bli allt lättare att förstå andra viktiga begrepp inom 

respektive religion framhåller Hedin.  

 

 

1.2 Syfte, mål och frågeställning 

Syftet och målet med denna kandidatexamenuppsats är främst fokuserad på en 

sak. Hur utvalda nyckelbegrepp inom de två världsreligionerna hinduism och 

buddhism beskrivs i två utvalda kursböcker för gymnasieelever i ämnet 

religionskunskap. Dessa nyckelbegrepp kommer att tas av forskaren Hedins bok 

vid namn Religionsundervisning: didaktik och praktik (Hedin 2014: s. 120–126). 

Samma forskare framhåller att dessa nyckelbegrepp är centrala och varje svensk 

gymnasieleven bör ha en bra kunskap om dem (Hedin 2014: s. 126).  

I och med dessa formuleringar uppstår en frågeställning som jag kommer att utgå 

ifrån, vilket kan ses under nästa rubrik. 

 

 

▪ Hur förklaras de utvalda nyckelbegreppen i religionerna hinduism och 

buddism i kursen religionskunskap specialiserings kursböcker "En 

människa, tusen världar " och "Religionskunskap 1: om mening, värde 

och tro "? 
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De utvalda nyckelbegreppen inom hinduismen är: trimurti, atman, 

samsara, karma, moksha, varnasystemet, dharma, viktiga böcker, 

inriktningar och indoarierna. Inom buddhismen är: Buddha, de fyra ädla 

sanningarna, den åttafaldiga vägen, karma, nirvana, inriktningar, de tre 

juvelerna, de tre korgarna, bodhisattva och tempellivet. Vidare är 

Francks kapitel om hinduism och buddhism mindre i antalet sidor 

jämfört med Tuvesons kapitel om samma religioner. I Francks kapitel 

om de två utvalda religioner komma jag se vilka nyckelbegreppen får 

mera utrymme än andra. 

 

1.3. Avgränsning 

Det kommer också göras en avgränsning här genom att jag väljer enbart två 

kursböcker att koncentrerar mig på och att de är också två religioner som tas med. 

Inte nog med det kommer jag även se hur djupgående det berättas om de termerna 

och begreppen inom varje religion. Dessutom kommer enbart tio begrepp och 

termer inom varje religion att undersökas. Varför enbart två religioner, tio 

begrepp och två kursböcker tas med är på grund av att begränsningar. Det vill 

säga det går inte ta in mera kursböcker, religioner eftersom tid inte räcker till det 

och i en C-uppsats är jag begränsad till att skriva cirka trettio sidor.  

 

 

 

1.4. Tidigare forskning  

I boken ”The Routledge Handbook of Religions and Global Development” som är 

sammansatt av brittiskan Emma Tomalin, yttrar en författare vid namn Seth D. 

Kaplan i samma bok att gymnasiestudenter utsätts inte för samma lärande och 

vetenskap när det gäller lärarledda livsåskådningslektioner. Det vill säga dagens 

studenter får inte lära sig religionskunskap på ett ”djupt plan”. Detta beror främst 

på bok eller böckerna, erfarenheter och diverse massmedier som lärare har 

påverkats av (Tomalin 2015: s. 426–432). En svensk vetenskapsman och tidigare 

gymnasielärare i diverse stadsdelar inom Stockholm och numera timlärare i 

Stockholms universitet är Christer Hedin, som har författat flertals böcker inom 

livsåskådningsfrågor, livsåskådningar och hur ämnet skall läras ut på ett 

pedagogiskt och didaktiskt sätt, fortsätter i samma spår som författaren Seth D. 

Kaplans kapitel i Emma Tomalins sammansatta bok. Ett av verket som kan 

användas i livsåskådningsforskning är ”Religionsundervisning”, författad av 

Hedin. I verket berättar Hedin för läsaren väldigt detaljerat vad hinduism och 

buddhism utgår ifrån och hur de är uppbyggda. Samtidigt poängterar Hedin att det 

är lärarens didaktiska och pedagogiska förmedling som ligger till grund för 

gymnasiestudentens olika kunskaper om religionerna hinduism och buddhism. 

Det vill säga kursböckernas innehåll skall leva upp till läroplanen från 2011 (Lgy 

2011) och det kursböcker som väljs av religionskunskapsläraren skall vara 

innehållsrika med fundamental fakta. Hedin understryker också att olika dilemma, 

komplikationer kan uppstå i och med inlärningen av hinduism och buddhism för 

studenternas del. I och med detta reflekterar Hedin också över nödvändigheten av 
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så mycket information. Som skall förmedlas vidare till studenterna sen (Hedin 

2014: s. 107–115, 203–230). 
Men samtidigt påpekar Hedin att kursböckerna på gymnasienivå, kan ibland vara 

svåra att tolka och förstå för en nybliven gymnasielev, men det kan åtgärdas 

genom lektioner, frågor och samtal. Hedin påpekar också att det mest central inom 

religionerna hinduism och buddhism, som är det mest viktigaste när det gäller 

kursböcker inom samma ämne. Samma författare säger också att kursböckernas 

information och vetenskap om dessa två stora världsreligioner, påverkas inte bara 

av historien, det är även andra saker som spelar roll här. Exempelvis massmedier, 

samhället, värderingar i ett samhälle, kultur, identitet och tradition. 

Sammanfattningsvis lägger Hedin mest fokus på vad som lärs ut, vad förmedlas 

av läraren till studenterna och behövs det mera information och vetenskap om 

religionerna hinduism och buddhism. Jag tycker att Hedins forskning kan vara till 

gagn för min del eftersom den berättar vilka viktiga saker inom hinduism och 

buddhism en bra lärare bör fokusera på. Samtidigt bör det sägas att Hedins 

forskning kommer att användas bara inom frågeställningen i denna uppsats. Det 

vill säga frågeställningen som denna uppsats ställer upp med influeras stark av 

Hedins tankar som menar att nyckelbegrepp som trimurti, atman, samsara, karma, 

moksha, varnasystemet, dharma, viktiga böcker, inriktningar och indoarierna 

inom hinduismen och Buddha, de fyra ädla sanningarna, den åttafaldiga vägen, 

karma, nirvana, inriktningar, de tre juvelerna, de tre korgarna, bodhisattva och 

tempellivet inom buddhismen bör ses som betydelsefulla och central inom 

trosuppfattningarna (Hedin 2014: s. 107–115, 203–230).  

Det finns även universitetsstudenter som fortsätter i samma anda som Christer 

Hedin. En av dem heter Malin Åberg. I Åbergs C-uppsats får läsaren kunskap om 

hur religionen hinduism porträtteras under cirka två decennier i svensk 

gymnasieskola. För övrigt heter kandidatexamenuppsats ” Lärobokshinduism - En 

studie om hur hinduism framställs i skolböcker för gymnasieskolan mellan åren 

1998-2013” och är utgiven år 2015 (Åberg 2015: s. 13–22 ). 

De religionskunskapsböcker som Åberg använder är fem till antal. I Åbergs 

resultat går det se att de svenska gymnasieböckerna inom ämnet religionskunskap 

presenterar religionen hinduismen utifrån nyckelbegreppen. Dessa nyckelbegrepp 

är trimurti, varnasystemet, samsara, dharma, moksha och bhakti (Åberg 2015: s. 

13–22 ). Universitetsstudenten Åberg säger att den hinduism som 

religionskunskapsböckerna förmedlar till gymnasieleverna är ”exporthinduism”, 

det vill säga hinduismen utformas efter västerländskt synsätt och tankar (Åberg 

2015: s. 30–35). Jag kommer definitivt använda mig av Malin Åbergs 

kandidatexamenuppsats eftersom den innehar så mycket bra information om det 

ämne som jag ska skriva om. Det betyder att jag kommer kolla efter hur Åberg 

konstruerar upp sin uppsats och ser efter om samma författare går till väga på 

något annat sätt än Andersson. Sedan kommer jag bygga upp mitt eget C-uppsats 

efter deras upplägg.  

En universitetsstudent som skriver om hur buddhismen beskrivs i svenska 

religionskunskapsböcker på gymnasienivå är Josefin Andersson. 

Kandidatexamenuppsats heter förövrigt ” Svenska buddhismbilden: En kvalitativ 

innehållsanalys av buddhism i läroböcker för Religionskunskap 1.” och är utgiven 

år 2015. 

De religionskunskapsböcker som Andersson använder är tre till antal (Andersson 

2015: s. 1–19).  
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I Anderssons resultat går det se att de tre utvalda böckerna lägger mycket fokus på 

viktiga termer (Andersson 2015: s. 1–19). Såsom buddhismens grundare, sangha, 

dharma, tempellivet och inriktningarna. Det uppenbaras också att buddhismen är 

mycket patriarkalisk, fredlig, strävar efter att ta bort våld och att dagens 

gymnasiestudenter har i överlag en positiv inställning till religionen (Andersson 

2015: s. 10–22). Även denna kandidatexamenuppsats är till gagn för de uppsats 

jag tänker skriva om och utav denna anledning kommer jag använda detta lärorika 

forskningsarbete. Vad som menas med ”använda” är att jag kommer forma mitt 

C-uppsats efter hur Andersson lägger upp sitt kandidatexamenuppsats.   

Vidare bör också sägas att det har gjorts och görs lite forskning kring kursböcker 

som behandlar religionskunskapsämnet på gymnasienivå och då speciellt om de 

cykliska indiska religionerna hinduism och buddhism. Varför det förhåller sig så 

kan bero på att forskarna har lagt mera tid på att jämföra, utvärdera olika 

religionsvetenskapliga fenomen och samtidigt har forskarna också riktat in sig 

mycket på religionshistoria. Vidare bör det sägas att det inte finns mycket 

forskningpapper som har jämfört hur religionskunskap böcker skiljer sig från 

varandra på en detaljerad nivå, när det gäller två religioner. Det vill säga en 

innehållsanalys av två kursböcker finns det få av och då speciellt hur två 

kursböcker beskriver religioner Hinduism och Buddhism (Franck 2014: s. 99–

106, 115–120). Kursböckerna som jag har valt att ta med i min forskning 

brukades i det gymnasieskola som jag gjorde mitt VFU på, med andra ord är 

chansen stor att dessa verk också brukas på andra gymnasieskolor (Tuveson 2015: 

s. 219–232, 253–270). 

 

1.5. Material  

De material som har används i denna kandidatexamenuppsats är främst inriktad på 

två kursämnesböcker som har används i kursämnet religionskunskap på 

gymnasienivå. De olika kursämnesböcker som har använts i denna 

kandidatexamenuppsats har valts utifrån de kursämnesböcker som min handledare 

och gymnasiestudenterna använde under min verksamhetsförlagda utbildning. 

De litteratur som har använts är ”En människa, tusen världar” och 

”Religionskunskap 1: om mening, värde och tro”. Den först nämnda kursboken är 

författad av Robert Tuveson och den sistnämnda av Olof Franck (Franck 2014: s. 

99–106, 115–120). Robert Tuvesons bok är utgiven av förlaget Gleerups i 

Stockholm år 2015. Samma religionskunskapsbok är uppdelad i nio kapitel, men 

de kapitel som kommer att användas i denna kandidatexamenuppsats är 7 och 8. 

Dessa två kapitel beskriver hinduism och buddhism på ett grundligt plan, det vill 

säga fundamentet i båda religionerna visas. I Tuvesons bok kommer sidorna 219–

251 och 253–282 att användas flitigt eftersom dessa innehåller fundamental och 

ingående kunskap om hinduism och buddhism (Tuveson 2015: s. 219–251, 253–

282).  

Olof Francks verk är utgiven av förlaget MediaPool print Syd i Lund år 2014. 

Denna religionskunskapsbok innehar tolv kapitel som behandlar etik, moral, 

världs fem viktiga livsåskådningar och livet mening. Men det kapitel som denna 

C-uppsats kommer begagna sig åt är främst åtta och nio. Dessa två kapitel innehar 

fakta och information om hinduism och buddhism. Både kapitel 8 och 9 tar upp 
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viktiga begrepp, historia, värderingar i de utvalda religionerna och hur identitet 

bildas ur religionerna.  I Francks bok kommer däremot sidorna 99 till 128 att 

brukas. Det är främst just dessa två kursböcker som min forskning kommer lägga 

stor vikt på för att besvara forskningsfrågan som jag ställer upp med (Franck 

2014: s.99–106, 115–128). Vidare bör det sägas att Francks kapitel om de utvalda 

religionerna innehåller sammanlagt 29 sidor (13 sidor var om Hinduism och 

Buddhism, 3 sidor är blank) medan Tuvesons kapitel om samma utvalda 

trosuppfattningar har sammanlagt 60 sidor som behandlar ämnet (32 sidor om 

hinduism medan 28 sidor om buddhism).  

Utifrån Hedins bok har de tidigare nämnda nyckelbegreppen valts ut. Sammanlagt 

är de tio nyckelbegrepp för hinduismen och tio för buddhismen. Personen som 

tycker att dessa nyckelbegrepp är grundläggande och betydelsefulla är forskaren 

Hedin. Det är utifrån samma forskare som denna uppsats väljer de utvalda 

nyckelbegreppen (Hedin 2014: s. 120–126). Det bör redan här sägas att tempel 

inom buddhismen är något heligt såsom kyrka i kristendomen. Det bör också 

understrykas att enbart fyra kapitel kommer att användas i de två utvalda verken: 

"En människa, tusen världar " och "Religionskunskap 1: om mening, värde och 

tro ". I dessa kapitel kommer också enbart saker som berör de viktiga 

nyckelbegreppen att undersökas. Vidare bör det sägas att Francks kapitel om de 

utvalda trosuppfattningarna har mindre sidor sammanlagt i jämförelse med 

Tuvesons kapitel om samma utvalda religioner. Därför kommer jag även se vilka 

nyckelbegrepp som Franck koncentrerat sig på mera och vilka har uteslutits mer 

eller mindre.  

 

 

 

Kapitel 2 Metod 

Metoden som har brukats i denna kandidatexamenuppsats är innehållsanalys. 

Denna metod är skriven av författarna Chad Nelson och Robert H. Woods Jr i 

boken ”The Routledge handbook of research methods in the study of religion”. 

Som namnet antyder är innehållsanalys en metod som lägger mycket fokus på 

innehållet i ett verk, som kan vara alltifrån en bok till en poesi vers. Tillverkning, 

uppgift, användning, omfattning, epok, läsare och kontext är några saker som 

innehållsanalys lägger extra fokus på. Sammanfattningsvis försöker 

innehållsanalys att utforska vad texten vill få fram. Samtidigt bör det sägas att det 

är forskarens uppgift att hålla koll på sina dokument, böcker eller de 

forskningpapper som finns tillhands, så att det blir rätt resultat. Det bör också 

sägas att olika verk, dokument och böcker inte är ”tomma” utan alla de har ”liv” 

för att de är antigen flera personer eller en individ som ger den syfte och skäl. Det 

positiva med denna forskningsmetod är att tillgången till rådata är obegränsad, 

anonymitet kan tillämpas, individuella tankar kan användas och mestadels 

kostnadsfri (Nelson och Woods Jr 2011: s. 109–110, 118–121). Men det finns 

negativ sida med denna forskningsmetod också. Då främst dessa egenskaper: att 

det tar mycket tid och att fel kan uppstå speciellt om det är komplexa texter (Nel-

son och Woods Jr 2011: s. 109–110, 118–121).  
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Metoden innehållsanalys kommer att tillämpas på de två kursböcker som 

gymnasieeleverna kommer att läsa under gymnasietiden. Det bör nämnas redan 

här att kursböckerna "En människa, tusen världar" och "Religionskunskap 1: om 

mening, värde och tro" användes flitigt under gymnasiets första år och jag gjorde 

min VFU med elever som hade gått gymnasiet i mer än två år.  

Verket ”The Routledge handbook of research methods in the study of religion” är 

en av kurslitteraturen för kursen Religionshistoria och 

religionsbeteendevetenskap C och utav denna anledning använder jag denna bok. 

Kursböckerna "En människa, tusen världar" och "Religionskunskap 1: om 

mening, värde och tro" väljs för att dessa två verk används i dagens svenska 

gymnasieskola. Tekniken som jag kommer att använda mig av är innehållsanalys 

som använder sig mycket av jämförelse, analysering och utforskning av texter, 

vilket kommer att göras i denna C-uppsats (Stausberg & Engler 2011:s. 109–

110,118–121).  

 

I analys- och resultatdelen, kommer denna kandidatexamenuppsats utgå ifrån 

uppsatsmetoden. Uppsatsens metod är som tidigare sagt innehållsanalys. Denna 

metod lägger mycket vikt på vad verket innehåller, det vill säga vad vill 

dokumentet säga till läsaren och samtidigt vad är essensen med samma verk? 

Läsaren som läser denna kandidatexamenuppsats bör uppmärksammas att 

dokument i detta fall är enbart två utvalda kursböcker.   

 

 

 

Kapitel 3 Resultat och Analys 

3.1 Resultat och Analys 

3.1.1 Kapitlet hinduism i boken En människa, tusen världar 

 

Information om hinduismen 

 

I kapitlets början påstås det att religionen hinduism inte är någon monoteistisk 

religion utan det är en trosuppfattning som innebär dyrkan av flertals gudar. Det 

framkommer också att religionens namn är först myntad av britterna under 1800-

talet. Indierna har ett annat namn till hinduismen, de kallar den för ”Sanatana 

dharma” vilket motsvarar ”en norm som är odödlig”. Texten framhåller också att 

trosbekännelse, en enhetlig helig skrift och upphovsman existerar inte i religionen 

hinduism (Tuveson 2015: s. 219–220). Samtidigt säger författaren Tuveson att 

hinduismen är ganska komplicerad att redogöra eftersom det är många viktiga 

nyckelbegrepp att hålla koll på. Det kommer även lite fakta om hinduismen också, 

exempelvis att det finns minst en miljard som bekänner hinduismen som sin 

religion, mestadels av de bor i den indiska subkontinenten men samtidigt så säger 
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texten att de även finns de som tror på hinduismen utanför den indiska 

subkontinentens gränser.  

 

 

Den krigiska folkgruppen från norr 

 

När läsaren går vidare i boken så berättats det om att hinduismen inte har någon 

upphovsman utan att denna religion uppstår av indoarierna som invaderar den 

indiska subkontinenten för ungefär fyratusen år sedan. Samtidigt finns det 

vetenskapliga hypoteser som säger att hinduismen har uppstått i och med den 

kultur som fanns innan indoariernas intåg. Om detta skulle vara sant skulle alltså 

hinduismen inneha anor som är cirka sextusen år gammal (Tuveson 2015: s. 225). 

Det berättas även om att dessa indoariers religion som senare kommer att ge 

upphov till dagens hinduism la en stor vikt på polyteism, högceremoniella seder 

och dessutom dricker folket ett sorts dryck som görs av olika ämnen. Drycken är 

berusande och gör folket onykter och går under namnet Haoma. Det nämns också 

att en urtyp av hinduism uppstår i och med att mötet mellan indoarierna och det 

folk som bodde på den indiska subkontinenten (Tuveson 2015: s. 219–225).  

 

 

Viktiga böcker inom hinduismen och lite om samsara, karma och moksha 

 

Grundläggande information om hinduismens viktiga böcker nämns. Då får läsaren 

veta att de allra heligaste böckerna är vedaböckerna, Upanishaderna, Mahabharata 

och Ramayana. Det berättas att vedaböckerna är cirka 3500 år gammal och att den 

består av flertals veda (Tuveson 2015: s. 244). Själva vedaböckerna lägger ett 

stort fokus på gud, fromhet och dygd. I dessa böcker kan individen söka efter 

dikter som prisar gud, allmänt om formaliteter och liturgier. I Upanishaderna kan 

individen läsa om diverse olika termer inom hinduismen exempelvis samsara, 

karma och moksha. Mahabharata som är en annan helig bok skrevs för cirka 1600 

år sedan, samma bok berättar berättelser som berör om ämnet dharma. Ramayana 

som är en klassisk text inom hinduismen handlar om prinsen Rama som är en 

inkarnation av guden Vishnu. Samma prins strider för rättvisa och slutligen tar 

prinsen bort ondska som finns. Hela berättelsen är baseras på dharma-ordningen 

(Tuveson 2015: s. 244). Det är under tiden 2000- till 1000 f.Kr. som de heliga 

vedatexterna lär härstamma ifrån. Delar av dessa texter uppmanar alla kastlösa 

och även andra med lägre stånd inom hinduismen att på ett laglydigt sätt komma 

upp i samhällets hierarki, med andra ord så bör de kastlösa (daliterna som de 

också kallas) och de lågkastade göra gott ifrån sig så att de återfödds i en bättre 

stånd eller i bästa fall uppnå moksha (Tuveson 2015: s. 238–240). 

Men vägen till ditt är svår och komplicerad eftersom det behövs mycket bildning, 

läsning, yoga-träning och andakts tänkande. Samtidigt betonar Tuveson att detta 

kan ske endast om vederbörande visar omtanke, omdöme, altruism, moral och 

plikt.  

För cirka 2500 år sedan börjar böckerna Upanishaderna att skrivas och det lär 

uppemot fyrahundra olika upanishader. Författaren Tuveson nämner inte exakt 

vad dessa sistnämnda verk heter (Tuveson 2015: s. 240). Samma verk påstår att 

Brahman innehar alla själar som finns och har funnits och att även människans 

ande finns med där. Samtidigt framhäver texten att om en individ begriper att 

brahman och hens ande är sammanfogade, då banar samma förståelse vägen till 
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moksha vilket är det främsta syftet för alla ständer inom hinduismen (Tuveson 

2015: s. 240). Individen kommer att begripa att det är endast brahman som är 

sanning, allt annat såsom det jordiska livet är synvillor. Dessutom är det brahman 

som ger individen själen som också kallas för atman. Författaren Tuveson 

framhåller att individen befinner sig i en samsara och denna samsara kan endast 

brytas genom att samma person uppnår moksha. Samsara är som ett kretslopp där 

individen födds, lever och dör men beroende på individens fromhet och karma 

kan nästa liv antigen vara bra eller dålig. Ett bra liv att föddas som en ko medan 

ett dåligt liv är att komma igen till jorden som en kastlös. Karma är handlingar en 

individ gör som kan antigen vara god eller ond. En person som dyrkar hinduismen 

försöker hela tiden uppnå god karma.  (Tuveson 2015: s. 219–225). 

 

 

Trimurti och bhakti  

 

Tuveson yttrar att för cirka tvåtusen år sedan börjar den hinduism som läsaren 

känner till idag växa fram. Dessutom blir även trimurti (treenighet inom 

hinduism) något viktigt (Tuveson 2015: s. 219–225). Det vill säga att flertals 

gudar såsom Shiva, Vishnu och Brahma blir allt mer erkända och dyrkas. Det är 

också under denna tidsperiod som läsaren får veta att bhakti-kärlek till dessa 

gudar (Trimurti) blir något acceptabelt. Denna bhakti-kärlek är en absolut och ren 

kärlek som ges till gudarna för att få ett bättre stånd i nästa liv eller i bästa fall nå 

moksha (Tuveson 2015: s. 225–226). Denna obetingade kärlek (bhakti) ges 

genom att läsa upp flertals heliga dikter eller så kan hen utföra olika religiösa 

ceremonier. Att visa bhakti-kärlek till de gudarna bör göras genom ren 

osjälviskhet och de ansvar och moral hen har inför de gudarna. Om hen också 

verkställer dessa tidigare nämnda saker i gudarnas ära, så tas all dålig och ond 

karma bort från hen. Tuveson säger också att inom hinduism är bhakti-kärlek en 

vanlig och utnyttjad väg till moksha eller till bättre stånd (Tuveson 2015: s. 226–

232).  

 

Tidigare i texten berättas det om trimurti som består av tre gudar. Dessa viktiga 

tre gudar hette Brahma, Vishnu och Shiva. Men nu kommer det uppgifter om att 

dessa tre gudar också har fru och varje fru är också gudar inom religionen. Dessa 

relationer visar att det finns ett synsätt som säger att kvinnan skall visa vördnad 

och förstånd för sin äkta hälft under livets gång (Tuveson 2015: s. 226–232).  

 

 

Hinduismens inriktningar  

 

Under 1000-talet börjar hinduismens få olika grenar exempelvis vishnuism, 

shivaism och shaktism (Tuveson 2015: s. 226–230). Det berättas någorlunda 

utförligt att i vishnuismen avgudas endast Vishnu och dennes olika 

förkroppsligande. Samtidigt poängteras det att omkring 70 % av de som dyrkar 

hinduism är vishnuiter. Deras syfte med detta jordiska liv är att göra gott så att det 

resulterar en evig träff med guden Vishnu och andra vishnuiter. Det bör också 

sägas att de finns en del vishnuter som vill reinkarneras hela tiden för att bara 

dyrka Vishnu för evigt. Tuveson skriver också att den nyetablerade strömningen 

Hare Krishna från sextiotalet baserar sin ideologi på vishnuismen. En annan gren 

av hinduismen är shivaismen där guden Shiva och dennes familj står i stort fokus. 
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De individer som tillber Shiva gör detta för att det finns en tro att Shiva kan göra 

under. Men här behövs både yoga och inre renhet från utövaren. Bilder och 

skulpturer på Shiva är ett vanligt inslag för individer som dyrkar just guden Shiva. 

Det berättas också att ungefär 28 % av de som dyrkar hinduismen är just shivaiter. 

I shaktismen lägger de andligt sinne all sin tillit på guden Mahadevi och dennes 

olika reinkarnation som också anses vara sanningen, grundare och vägen. Samma 

mäktiga gud och dess reinkarnationer anses också bringa rikedom, fertilitet, lycka 

och förintar all ondska. De som tror på shaktismen är föga lite, cirka 2 % av alla 

de som dyrkar hinduismen (Tuveson 2015: s. 226–232, 242–244).  

 

 

 

Det moderna Indien och hinduismens ständer  

 

Under 1700-talet försöker många inom hinduismen att sträva efter mera moderna 

seder och traditioner. Eftersom det nämns att britternas närvaro och uppgjorda 

giftermål är de främst orsaker till denna strävan. Det nämns också att det finns 

flertals olika folkrörelser som försöker genom vidsynthet och autonomi nå dessa 

tidigare nämnda mål. Men i och med att Indien blir självständiga år 1948 tack 

vare olika grupperingar, så tar landet ett rejält kliv mot en multikulturell nation 

(Tuveson 2015: s. 221). Det vill säga de som tror på hinduismen har alltid strävat 

för en nation där alla är välkomna oavsett etniskt eller religiöst bakgrund. Men än 

idag förföljs och trakasseras andra religiösa grupperingar. Vidare har även flertals 

daliter som är de lågkastade i hinduismen och Indien, strävat efter att accepteras 

mer. Det bor förövrigt ungefär 230 miljoner daliter i Indien (Tuveson 2015: s. 

219–220). Mestadels av dem är analfabeter och utblottade, främst på grund av 

samhällets syn på dem. På femtiotalet skrivs lagen som förbjuder förförelse och 

diskriminering av daliter, detta tack vare politikern Bhimrao Ramji Amedkar 

ihärdiga försök. Men trots lagen så fortsätter både förföljelser och diskriminering 

av just daliter än idag. Författaren skriver att i och med detta har flertals daliter 

konverterat till andra trosuppfattningar. Förövrigt skriver Tuveson att det finns 

fem viktiga ständer: Brahminerna (prästerna), Kshatriya (krigarna), Vaishya 

(köpmän), Shudra (jordbrukare) och Daliter (de kastlösa eller de oberörbara). Det 

kommer fram att det möjligtvis är indoarierna som skapar varnasystemet. Dessa 

varna har också egna kulörer som representerar vilken varna (stånd) individen 

tillhör. Vidare i texten går författare djupare och berättar om de olika ständernas 

vardagsliv i dagens Indien (Tuveson 2015: s. 219–225). 

 

 

 

Mera ingående fakta om polyteistisk hinduism och dharma 

 

När författaren går djupare in i hinduismen blir läsaren medveten om att 

hinduismen inte är en monoteistisk religion utan den är polyteistisk. Med 

polyteistisk menas här att den har flertals gudar som dyrkas. De som dyrkar 

hinduismen har ofta olika gudar vid olika stadier i livet. Vilken gud det blir har 

med ens identitet och samhällsklass att göra (Tuveson 2015: s. 233–236, 242–

243). Även område och region har också betydelse när det kommer till gudar 

framhåller författaren. En viss gud kan avgudas i hänförelse exempelvis i New 
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Delhi medan i Bangalore kan samma gud vara något främmande att avguda bland 

folket där. Författaren Tuveson berättar också för läsaren att hinduismen är i allra 

högsta grad en månggudadyrkan. Men samtidigt finns det flera synsätt inom 

religionen. Det går se den utifrån tre synsätt: en religion där månggudadyrkan är 

en norm, en religion som endast har en gud det vill säga då individen har bara en 

gud i hela sitt liv eller så kan hinduismen ses som en religion där varje levande 

varelse eller individ ingår i brahman som är den eviga anden (Tuveson 2015: s. 

226). I och med detta berättas det om att de olika gudarna som existerar inom 

hinduismen, lär finns på grund av olika idéer om kosmos uppbyggnad och 

gudarnas karaktärsdrag. Det nämns också att det är ständigt ett slagfält mellan de 

goda och onda inom religionen, detta förs av gudarna. Varför detta pågår är för att 

upprätthålla rättvisan eller dharma som det heter inom hinduism, i det mäktiga 

och eviga universum.  

 

 

Här med kommer nu en utvärdering 

Det visas att hinduismens viktiga nyckelbegrepp som är utvalda visas och klargörs 

(Tuveson 2015: s. 219–236). Tuveson skriver att det är genom indoariernas 

framfart som hinduismen föds. 

Om den cykliska evigheten berättas det inte så djupt som läsaren skulle förvänta 

sig, det vill säga det talas överhuvudtaget inget om tid eller kosmologi inom 

religionen.  

I kursboken framhåller författaren att det inte finns någon enhetlig 

överenskommelse över vad moksha tillståndet kan innebära, istället säger 

Tuveson att det finns flera olika synsätt inom det hela. Dessutom finns det ingen 

djupare tolkning över vad moksha kan innebära.  

Det berättas om en annan term som är också viktig inom hinduismen, samsara. 

Men författaren berättar inget om varför detta uppstår utan riktar in sig på att detta 

kan brytas genom moksha. Det talas inget om vilka som berörs av samsara. Även 

här skulle en djupare kunskap ges till läsaren. 

Angående karma kommer mycket information och kunskap fram, men några rader 

här skulle också vara bra om karma förintas eller finns fortfarande kvar i moksha 

tillståndet. 

Även om inriktningarna berättas det djupt om men här bör det berättas 

exempelvis, varför inriktningen vishnuism har flest utövare medan shaktism 

minst. 

Hinduismens treenighet eller trimurti som det heter på sanskrit är som tidigare 

sagt de tre heliga gudarna Brahma, Vishnu och Shiva. Och om dessa berättas det 

livligt i kursboken (Tuveson 2015: s. 226–232).  

Angående heliga skrifter inom hinduismen berättas det också om i kapitlet, men 

dessvärre ger Tuveson inte studenterna någon idé om hur omfattande dessa texter 
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är och information om dessa texternas ursprung saknas och hur just dessa texter 

har blivit heliga inom religionen.  

Vidare så tar Tuveson upp begreppet dharma och då förklaras den grundligt. Lite 

senare så förklarar samma författare om de fem varnas (ständer), även här också 

väldigt grundligt. Begreppet atman får väldigt lite presentation i kapitlet (Tuveson 

2015: s. 233–236, 242–243, 250).  

 

 

 

3.1.2 Kapitlet buddhism i boken En människa, tusen världar 

 

Lite kort om buddhismen 

 

Kapitlet börjar med att säga att den individ som stävar efter de tre juvelerna inom 

buddhismen kan med gott samvete kalla sig själv för buddhist. Dessa tre juveler är 

buddhismens grundare, grundarens troslära och undervisning och grundarens 

samfund. Det framkommer att buddhismens upphovsman lär vara Buddha 

(Tuveson 2015: s. 253–256). Det mest centrala som en buddhist sätter fokus på är 

att nå nirvana och på så sätt förinta själavandringen som annars äger rum efter 

döden. En annan sak som också är centrala inom buddhismen är andakt och tyst 

begrundan. Författaren Tuveson anger att det finns cirka en halv miljard 

buddhister på vår planet. Det berättas inte exakt när buddhismen grundades men 

detta lär ha skett runtomkring år 500 f.Kr. Samtidigt understryker författaren att 

mestadels (hela 90 %) av dagens buddhister bor i Östasien. 

 

Grundaren till buddhismen 

En av de centrala uppfattningarna inom buddhismen är att skaparen Siddharta 

Gautama eller Buddha inte är någon gud utan mera en helig person (Tuveson 

2015: s. 253–256). Men ändå finns det sedan länge många troende buddhister som 

avgudar Buddha och tror att Buddha är själva guden som skall avgudas poängterar 

Tuveson. Även Buddha är stark emot tanken att betraktas som en gud, men 

samtidigt sa samma person att troende skall inte be till gudarna för att förinta 

negativ karma, för att gudarna är oförmögen till detta (Tuveson 2015: s. 253–

256). 

Inledningsvis anger författaren en hel del information om buddhismens grundare, 

Siddharta Gautama eller Buddha som betyder den lärde på sanskrit. Buddha kom 

till jorden i staden Lumbini ungefär 560 f.Kr. (Tuveson 2015: s. 253–256). Det 

berättas att samma persons födsel är väldigt mystiskt, nästa överjordisk. Främst på 

grund av många saker såsom: Buddhas mor som födde Buddha utan mänsklig 

samlag och att Buddhas mor har en stående förlossning. Författaren drar samband 

med Jesus födsel här. Buddhas far är kung i norra Indien. De bor i en vit praktfull 

byggnad. Fadern är orolig och vill inte att Buddha ser livets plågor, speciellt 

döden och ålderdomen. Siarna säger att Buddha skall bli något stort i framtiden, 
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så pass stort som profet.  Med andra ord blir fadern tvungen att hålla Buddha inom 

den praktfulla byggnadens territorium. Allteftersom får Buddha en gemål vid 

namn Yashodara, förövrigt föds en son åt Buddha, vid namn Rahula. Det finns 

också olika vittnesmål som säger att Buddha flyr från den praktfulla byggnaden 

några gånger och under dessa färder ser samma individ sorgliga och eländiga 

saker som kommer att påverka individen i allra högsta grad. Det Buddha såg med 

egna ögon är just döden, livets tomhet och ålderdomen (Tuveson 2015: s. 256–

262). Författaren framhäver också att det lär ha funnits skaror av olika asketer 

som endast sökte efter nirvana och när Buddha hade träffat på de, så hade detta 

möte lagt en väldigt stort prägel på Buddhas tankesätt om livet (Tuveson 2015: s. 

262). Tuveson skriver att vid trettio årsålder får Buddha frihet att röra sig utanför 

stadsmurarna då bestämmer sig Buddha att gå och se hur den riktiga världen ser 

ut. Vid vägens första skede träffar Buddha några asketer och med dem tillbringar 

Buddha några år med. Det poängteras av Tuveson att Buddha efter dessa år med 

asketerna utsätter sig själv för extrem tortyr genom att äta ett sädesslagsfrö varje 

dygn. Men Buddha gick in i väggen eftersom denna extrema tortyr ger ingen 

resultat. Dessutom blir Buddha inte ett uns upplyst med kunskap. Men slutligen 

bestämmer sig samma individ att lägga sig vid ett Bodhiträd (Ficus religiosa) 

(Tuveson 2015: s. 256–262). Väl där efter cirka femtio dagar blir Buddha 

slutligen den lärde med kunskap, detta tack vare inre andakt vid samma träd. Med 

inre andakt menas meditation hädanefter.  Denna kunskap som förmedlas till 

Buddha genom inre andakten är det som kommer att kallas de fyra ädla 

sanningarna inom buddhism. Buddha blir hädanefter en annan person, nu 

koncentrerar sig samma person på andra saker, som exempelvis att visa godhet, 

altruism och generositet. Orten som denna bodhiträd befinner sig idag är en 

populär vallfärdsort för många troende. Efter allt detta börjar Buddha föreläsa allt 

mer, om sina kunskaper som har uppnåtts genom inre andakt. Buddha får även 

några apostlar under tiden och de följer med Buddha vart än samma person går. 

Sammanlagt sägs det att de följer Buddha i cirka fem decennier. Det är också 

under denna period som Buddha utför diverse olika underverk, enligt buddhistiska 

sägen som finns. Slutligen dör Buddha vid åttio årsåldern, vid en stad nära 

gränsen till Nepal. I och med bortgången av Buddha får samma person en status 

som kan jämföras med profet och grundare vilket står sig även idag. Saker och 

objekt som har ägts eller berörts av Buddha är värda väldigt mycket nu, så de som 

tror på Buddha och de läror samma person förmedlade, börjar nu anlägga stupor 

över Buddhas ägodelar och de ställen som är berörda av Buddhas lemmar 

(Tuveson 2015: s. 256–262). Stupor är förgångagaren till dagens pagoder.  

 

Vad som händer efter Buddhas bortgång 

 

Förövrigt bör det sägas när det har skett för mycket ondska, buddhismen har 

tappat makt och korruption på jorden är outhärdligt kommer en välsignad Buddha 

till jorden vid namn Maitreya. Men förtillfället är Maitreya en bodhisattva. En 

annan sak som läsaren bör vara uppmärksam på är att Siddharta Gautama eller 

Buddha inte är den slutliga Buddhan inom buddhismen utan det kommer att 

komma flera Buddhor i en snar framtid. Buddhas ideologi fortplantar och utbreder 

sig i en snabb takt i länderna som finns i Ostasien. En viss furste vid namn 

Ashoka som har ett stort imperium som täcker mestadels av dagens indiska 

subkontinent är en viktig faktor till att buddhismen fick en stor fortplantning och 
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utbredning bland östasiatiska länder. Det Ashoka gör är att skapa flertals 

frälsningsverksamhet, buddhismen blir något viktigt i samhället och dessutom får 

alla invånarna inklusive Ashoka själv övergå till buddhism (Tuveson 2015: s. 

256–262).  

 

Buddhismens inriktningar, de tre juvelerna och bodhisattva 

 

Buddhismen två olika inriktningar, det ena Mahayana och den andra Theravada 

(Tuveson 2015: s. 263). Den tidigare nämnda finns främst i nordöstra Asien och 

den senare nämnda finns främst i dagens sydöstra Asien. Theravada uppstår cirka 

tvåhundrafemtio f.Kr. medan mahayana uppkommer sjuhundrafemtio år senare. 

Men det finns även flertals olika distinktioner mellan inriktningarna. Mahayana 

framhåller att individer oavsett vem det är, är kapabla till nirvana och de kan 

komma fram till nirvana. Det berättas att individen som vill komma fram till 

nirvana kan exempelvis dyrka en bodhisattva, vilket är en individ med många år 

av meditation och studier uppnått full vetenskap om Buddhas lära och på detta sätt 

är kapabel till nirvana, men individen har gett upp tanken att komma till nirvana 

och istället bestämt sig för att vägleda likasinnade mot nirvana (Tuveson 2015: s. 

263). En sak som utpräglad när det gäller Mahayana buddhismen är att denna 

inriktning lägger mycket fokus på dyrkan av Buddha och just därför uppfattas den 

inriktning mera gudfruktig (Tuveson 2015: s. 263–265). Den andra buddhistiska 

inriktningen Theravada, som finns främst i förre detta Indokina eller rättare sagt 

Sydostasien skiljer sig ganska mycket till skillnad mot Mahayana. En viktig 

ambition som troende inom denne inriktning har är att övergå allt mer till en arhat 

tillstånd. Vid detta tillstånd är individen bosatt i ett tempel och samtidigt försöker 

samma individ att genom meditation och studier uppnå full vetenskap om 

Buddhas budskap för att sedan efter döden komma till nirvana. Men det bör också 

nämnas att inom Theravada buddhismen finns ett synsätt som säger att det är 

endast individer som lever i tempel som kan komma till nirvana (Tuveson 2015: s. 

263–270). Och detta genom givmildhet, positiv tankesätt och inre andakt. Dessa 

två inriktningar som författaren berättar om är själva fundamentet inom 

buddhismen. Förövrigt har modernitet även påverkat buddhismen, då främst 

Theravada inriktningen. Som tidigare nämnt är det endast arhat som kunde 

komma till nirvana men nuförtiden har detta tänkesätt moderniserats och nu 

menar de flesta Theravada buddhister att vem som helst har kapacitet att uppnå 

arhat-tillstånd (Tuveson 2015: s. 263–270).  

Men det finns även andra inriktningar såsom zen. Det berättas att denna inriktning 

bildas runt år 1000 i Japan men är ursprungligen ifrån grannlandet i väst Kina. 

Där den uppstår femhundra år tidigare. (Tuveson 2015: s. 274). Denna gren är 

egentligen en form av inriktningen mahayana. Det framhävs att inom inriktningen 

zen lägger individen mycket fokus på inre andakt. I denna inriktning kan även 

individerna leva i tempel. I sådana tempel fokuserar individen på främst tre saker 

studier, inre andakt och diverse olika tankenöt som ges av en religiös lärare. 

Tuveson betonar också att dessa saker fokuserar individen på för att förstå hur 

världen är uppbyggd, att allt innehar en meningslöshet och att någon ande given 

av gud till människan inte lär existera. I och med detta skall också individen förstå 

att det finns ett samband som håller ihop allt som händer (Tuveson 2015: s. 274–

280).  
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En annan intressant inriktning inom buddhismen är den som utövas i Mongoliet 

och länderna som finns runt tibetanska högplatån. Även denna inriktning skiljer 

sig från de andra buddhistiska inriktningarna. I denna inriktning som heter 

Vajrayana innehar den religiösa läraren en gedigen roll (Tuveson 2015: s. 274–

280). De som är elever till den religiösa läraren utsätts ständigt för diverse olika 

studier och dikter som eleverna måste lära sig utantill. De olika dikterna som läses 

upp av eleverna är ofta till vördnad för olika bodhisattvor. Dessutom finns det en 

uppfattning bland Vajrayana inriktningen att de som läser upp dikter om en viss 

bodhisattva ingår i en enhet med samma bodhisattva. Ibland kan det hända att 

eleverna som bor i tempel, gör inre andakt samtidigt som diverse olika formerna 

ritas med målarfärg. Efter att inre andakten är över så förintar eleven alltid formen 

som hen har ritat, detta för att visa att inget är för evigt det vill säga allt förstörs 

förr eller senare. Förövrigt framhåller författaren att det lär existera mer än hundra 

böcker som berättar om Buddha enligt inriktningen Vajrayana. Tuveson 

framhåller också att stuporna inom buddhismen skall beteckna de tre juvelerna, 

som tidigare nämnt buddhismens grundare (Buddha), grundarens troslära och 

undervisning (dharma) och grundarens samfund (sangha). 

Inom Theravada, Mahayana och Vajrayana är det vanligt att de troende avgudar 

bodhissattvor för att på så sätt förinta all form av negativ karma och på så vis nå 

målet som är nirvana (Tuveson 2015: s. 259–262, 264–65). 

 

Dagens moderna buddhister, nirvana och samsara  

I modern tid lägger de troende buddhisterna ett stort fokus på inre andakt. 

Samtidigt som det föregående kan vara en trend har den också en betydelse som är 

väldigt viktigt för en buddhist. Det är i och med inre andakt som en buddhist kan 

förinta samsara och på så sätt kanske uppleva nirvana. Men behövs det mycket 

träning och studier, dessutom skall individen förstå att människan är utan ande 

(anatta), allt är plåga (dukkha) och allt inte består för evigt (anicca) (Tuveson 

2015: s. 263–270). Det berättas även om vad nirvana är. Buddha lär ha sagt att 

endast människor har kapacitet att komma till nirvana, vilket är ett tillstånd där 

varken tid och rum existerar. Just detta är syftet med de troende buddhisters liv att 

komma till nirvana och på så sätt slippa det eviga kretsloppet, samsara. Tuveson 

framhåller också att samsara är existens, döden, föddas igen och detta kretslopp 

tar aldrig slut om inte nirvana uppträder. Men samtidigt bör individen inte göra 

saker som medför negativ karma, utan individen bör endast sträva efter att göra 

positiva saker så att det går väl för samma person i nästa liv (Tuveson 2015: s. 

274–275).  

 

De fyra ädla sanningarna och den åttafaldiga vägen 

Inom buddhismen finns det fyra ädla sanningar (Tuveson 2015: s. 263–270). 

Dessa sanningar hjälper individen med förståelse eftersom individen behöver 

meditation och studier. Som tidigare nämnt är allt plåga (dukkha) och allt skall 

inte bestå för evigt (anicca) (Tuveson 2015: s. 263–270). Dessa två egenskaper 

sammanfattar kort den första ädla sanningen. Den andra sanningen berör främst en 

sak, individen som bara begär. Den tredje sanningen handlar främst om utplåning 
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av begäret och den kan förintas med hjälp av den fjärde sanningen som är den 

åttafaldiga vägen. I den åttafaldiga vägen skall individen förvandlas till en ”blank 

papper” vilket betyder att individen skall glömma bort sitt förra personlighet. Den 

åttafaldiga vägen består av rätt förståelse, rätt beslut, rätt agerande, rätt tal, rätt 

uppehälle, rätt strävan, rätt koncentration och rätt inre andakt. Om alla dessa åtta 

punkterna följs rätt kan individen komma till nirvana som är slutmålet för en 

troende buddhist understryker författaren (Tuveson 2015: s. 263–270).  

 

De tre korgarna  

Det lär finns flertals böcker inom buddhismen. Dessa går under namnet Tripitaka 

som lär motsvara ”tre korgarna”. Det sägas att dessa tre korgar författades för 

cirka 2100 år sedan. Korgarna heter förövrigt Vinayapitaka, Sutrapitaka och 

Abhidharmapitaka (Tuveson 2015: s. 276). Vinayapitaka betyder korgen som 

berättar om monasterlivets ordning och regler. I grova drag handlar den om vad 

munkar skall göra och inte göra. Sutrapitaka betyder korgen som berättar om 

kunskap som Buddha förmedlar till folket. Mestadels berättar samma korg om vad 

Buddha har sagt och gjort. Den sista korgen heter Abhidharmapitaka och betyder 

korgen som berättar om supplement till kunskapen. Här läggs det mycket fokus på 

buddhismens viktiga nyckelbegrepp och hur en troende skall hantera livet 

(Tuveson 2015: s. 276).     

 

Tempellivet enligt buddhismen  

Inom buddhismen finns det även riter och handlingsmönster som de troende går 

efter. Dessa riter och handlingsmönster blir märkbara främst i tempellivet. 

Munkarna och nunnorna i dessa tempel lever förhållandevis väldigt simpelt 

(Tuveson 2015: s. 280). Vanliga människor ger ofta saker till munkarna och 

nunnorna. Oftast får munkarna och nunnorna inte ha mera saker än det de 

behöver, kulören på kläderna som munkarna och nunnorna är olika beroende på 

den buddistiska inriktningen de går efter. Mahayana har ofta mörka kläder medan 

Vajrayana har rödbrun färg. En rit som är viktigt inom buddhismen är att munken 

eller nunnan bör inte ha något hår när denne skall börja sitt tempelliv. Denna 

symboliska handling görs för att visa att munken eller nunnan förkastar det 

jordiga livet och accepterar den nya himmelska livet (Tuveson 2015: s. 270). 

Förövrigt ger vanliga människor allt vad munkarna och nunnorna behöver för att 

få bättre karma och samma människor brukar visa vördnad när de går i ett tempel. 

Detta visar de genom att gå barfota in. Det finns även tio stycken regler om hur 

munkar och nunnor skall förhålla sig inom tempellivet. Det finns även andra 

föreskrifter som vanliga människor och munkar, nunnor går efter, den kallas för 

Pancasila (Tuveson 2015: s. 277–281). Till antal är den fem och några av dessa 

bud är att en individ inte bör bruka berusningsdrycker och brusande- eller 

hallucinerande medel. Det sker även en hel del riter i templet av vanliga 

människor. Exempelvis tar människor med sig växter och myrra i templet. 

Växterna är metafor för livet som är skört och myrran är metafor för Buddhas 

vishet och människans enfald (Tuveson 2015: s. 279).  
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Här med kommer nu en utvärdering 

Den visar att nyckelbegrepp som Buddha, de fyra ädla sanningarna, den 

åttafaldiga vägen, karma, nirvana, inriktningar, de tre juvelerna, de tre korgarna, 

bodhisattva och tempellivet synlig görs i texten mer eller mindre (Tuveson 2015: 

s. 253–262). Här behandlas vissa nyckelbegrepp mera djupgående medan andra 

inte alls. De nyckelbegrepp som inte behandlas djupgående är karma, de tre 

korgarna och tempellivet.  

Om bodhisattvor berättas det mycket, det nämns också att det finns en sådan vid 

namn Maitreya. Inom buddhismen finns förövrigt flertals bodhisattvor.  

Det berättas inte så ingående (förutom Buddha) om de tre juvelerna utan bara 

termen anges med namnen Dharma, Sangha och Buddha (Tuveson 2015: s. 263–

270). 

En sak som är plus i kanten för författaren Tuveson är att buddhismens grundare 

Buddha beskrivs grundligt.  

En annan sak som är också viktig inom buddhismen är tre korgarna men även där 

djupdyker inte författaren om de tre korgarna utan berättar bara kortfattad om 

dem. Det skulle vara intresse att veta vem författaren eller författarna är till dessa 

tre korgar och när de har skrivits. Samtidigt nämns det inget om att de tre 

buddhistiska inriktningarnas olika rättesnören. Exempelvis har Theravada 

palikanonen som de går efter, Mahayana går efter den kinesiska kanonen och 

Vajrayana går efter den tibetanska kanonen (Tuveson 2015: s. 277–281). 

Två andra saker som det berättas väldigt ytligt om är karma och tempellivet. Med 

ytligt menas här att Tuveson framhåller dessa två sistnämnda begrepp inte på ett 

djup som en läsare kan förvänta sig. Det som berättas om karma är att det något 

dåligt det berättas inte att de finns också bra karma. Tuveson beskriver inte 

tempellivet så djupt. Det som skrivs om tempellivet är några få rader (Tuveson 

2015: s. 276–278).  

 

 

 

3.2 Kapitlet hinduism i boken Religionskunskap 1: om mening, 

värde och tro 

 

Inledning och Brahman 

Kapitlet inleds med en sida där författaren Franck går igenom viktiga begrepp 

inom hinduismen. Då beskrivs nyckelbegrepp som trimurti, atman, samsara, 

karma, moksha, varnasystemet, dharma, viktiga böcker, inriktningar och 

indoarierna (Franck 2014: s. 99–105). Det finns en uppfattning bland troende att 

Brahman skall vara någon sorts ande givare, någon som ger kraft samtidigt bör det 

också sägas att Brahman är evig och har alltid funnits. Många som tror på 
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hinduismen har en uppfattning att Brahman innehåller individers ande (Franck 

2014: s. 99–105). Brahman som är hinduismens ande givare har alltid funnits. 

Brahman är egentligen ingen gud, denne tycks enligt hinduismen vara mera en 

kraft som håller igång det väldiga undervisum. Dessutom ger den kraft till 

individer och andra varelser (Franck 2014: s. 103–105).   

 

 

Dharma och karma  

 

Två andra intressanta termer som hör ihop med varandra är karma och dharma. 

Karma är ett samlingsbegrepp för gott och ont som en individ gör under sin 

livslängd och detta påverkar också dharma. En annan viktig term inom hinduism 

är karma. Termen har en stor betydelse när det kommer till individens nästa liv. 

Vad individen gör både positivt och negativ påverkar karma. Troende inom 

hinduismen stävar efter att göra så mycket bra och positiva saker så att de uppnår 

moksha och på så sätt förintas deras samsara (Franck 2014: s. 99–102).  

Dharma är i sin tur ett lag som håller världen i balans så att det finns så mycket 

godhet som möjligt, det vill säga finns det för mycket ondska i världen då 

försöker dharma ta bort det och istället föra in så mycket godhet som möjlighet. 

Om dharma berättas däremot inte så mycket om förutom första sidan där Franck 

yttrar lite information och fakta om termen (Franck 2014: s. 99–102). 

  

 

Nyckelbegreppen samsara, moksha och atman 

 

Det berättas även om samsara som är ett kretslopp där individen växlar mellan 

existens, döden och återfödelse, hela tiden tills moksha inträffar (Franck 2014: s. 

99–102). Anden som individen bär på heter atman och det är den som sätts till liv 

hela tiden. Även återfödelse och moksha hör ihop i allra högsta grad. Inom 

hinduismen finns det en uppfattning att individen återföds hela tiden tills moksha 

inträffar, vilket leder till att individen inte sätts till liv igen (Franck 2014: s. 99–

102). I kursboken ges också tre metoder som leder till moksha. Ett av dem är att 

individen studerar om hinduismen och använder inre andakt. En annan metod är 

att verkställa skyldigheter som finns inom religionen och ge allmosor till mindre 

lyckligt lottat folk. Den sista och tredje metoden som individen kan göra är att 

visa lojalitet endast till gudarna. Dessutom finns det även en fjärde metod som 

individen kan använda. Det är att utöva ahimsa, vilket betyder att individen skall 

bruka icke-våld mot allt (Franck 2014: s. 99–102, 106–111). Lite längre fram i 

kursboken berättas det lite mer om vad begreppen samsara, moksha, atman, 

själavandring och karma innebär. Som tidigare sagt går samsara och atman ihop 

när det gäller individen. Samsara är kretsloppet som består av existens, död och 

återfödelse och atman är den ande som har getts till individen. Det sägs att 

moksha är målet för individer som tror på hinduismen. Termen moksha betyder 

att individen inte kommer till jorden och går igenom samsara igen utan individen 

når Brahman. Samsara är både bestående och oupphörlig. Men samsara följer inte 

längre med individen om denne lyckas ta sig till moksha och på så sätt uppnå 

Brahman (Franck 2014: s. 99–102). 
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Trimurti och fakta om hinduismen som en världsreligion  

 

Franck skriver också om de två viktiga gudarna inom hinduismen är Vishnu och 

Shiva. Vishnu är den som bevarar den kosmos som finns men detta varar inte för 

evigt utan så småningom förintas kosmos av Shiva, men efter ett tag så formas 

och producerar kosmos igen av Brahma och detta kretslopp försätter för evigt. De 

berättas också lite kort om guden Ganesha, som tillbeds av studenter i Indien 

(Franck 2014: s. 103–105). Det berättas att det finns ungefär en miljard individer 

som tror på hinduismen och detta gör religionen till en av de större 

världsreligionerna. Det framhålls också att mestadels (över 80 %) av de troende är 

bosatta i den indiska subkontinenten (Franck 2014: s. 99–102).   

 

 

 

 

Indoariernas intrång i den indiska subkontinenten  

 

När läsaren läser vidare i kursboken så berättas det om hur hinduismen grundades. 

Läsaren får till kännedom att hinduismen med allra största säkerhet bildades för 

ungefär femtusen år sedan. Men eftersom hinduismen har förändrats och blivit allt 

mera modern kan det vara komplicerat att ange något år som klargör när 

hinduismen blev en religion. Men den hinduism som utövas idag baseras på en 

kombination av vad indoarierna och de inhemska folket utövade när det gäller 

trosuppfattning och riter. Denna sammankomst mellan indoarierna och de 

inhemska folket lär ha inträffat runt år 1500-1000 f.Kr. (Franck 2014: s. 99–102). 

Hinduismen som religion har inte någon upphovsman. Utan det är 

sammankomster mellan indoarier och de inhemska folket eller dravider som de 

också kallas som leder till religionens konstruktion (Franck 2014: s. 99–102). 

 

 

 

Viktiga böcker  

 

Författaren understryker att vedaböckerna är en av hinduismen essentiella böcker. 

Det yttras av Franck också att den lär ha skrivits ner runt år 1500-1000 f.Kr.. Det 

sägs också att Rigveda och Upanishaderna finns med i vedaböckerna, förövrigt är 

dessa sistnämnda verk centrala och betydelsefulla inom hinduismen. 

Vedaböckerna är författade på språket Sanskrit (Franck 2014: s. 99–102).    

 

 

Grenar inom hinduismen  

Det nämns ungefär en sida om inriktningarna inom hinduismen. Det uppenbaras 

att det flesta inom hinduismen tror på vishnuismen som har cirka 70 % 

sympatisörer av alla som tror på hinduismen. Sen berättas det om shivaiterna som 

har cirka 29 % sympatisörer bland alla som tror på hinduismen och vidare 

kommer de som tror på shakitismen. Den sista inriktningen har få anhängare 

bland de som dyrkar hinduismen (Franck 2014: s. 103–105).   
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Hinduismens olika varnas 

Enligt författaren Franck etableras varna-systemet för cirka 2000 år sedan. De fyra 

viktigaste ständerna är brahmin, kshatriya, vaishya och shudra. Dessutom finns 

det en femte stånd som heter daliter. De individer som räknas till daliter 

särbehandlas ganska ofta än idag, trots att enligt Indiens grundlag är detta 

förbjudet (Franck 2014: s. 107–111).  

 

 

Här med kommer nu en utvärdering 

De utvalda nyckelbegreppen trimurti, atman, samsara, karma, moksha, 

varnasystemet, dharma, viktiga böcker, inriktningar och indoarierna tas upp i 

kursboken (Franck 2014: s. 99–111). Men två begrepp atman och trimurti 

fördjupas inte grundligt. Om atman sägs det mycket utan att det är en själ som 

tillhör människan, men det berättas inte om den är odödlig eller vart den hamnar i 

och med moksha. Skaparguden Brahma som ingår i trimurti, talas det inget om 

eller så förväxlar författaren Franck den med världssjälen Brahman. 

 

Om hinduismens viktiga skrifter berättas det inte heller så djupt om. Det som 

nämns om vedaböckerna, Rigveda och Upanishaderna saknar författare, hur 

många sidor dessa har och hur just dessa böcker har blivit så heliga och viktiga 

(Franck 2014: s. 103). Dessutom saknas det kunskap av andra viktiga heliga 

skrifter såsom Bhagavadgita och Mahabarata. Dessa onämnda fakta som saknas är 

intressant eftersom texten för då en djupare bredd.  

Om begreppet karma berättas det mycket ytligt att det är något som människan 

gör och att samma sak kan antigen vara förknippad med bra karma eller dålig 

karma.  

 

Även samsara klargörs tunt eftersom det är bara några rader som berättar om den 

(Franck 2014: s. 107–111).  

 

Om hinduismens inriktningar berättas det lite fakta om. Med inriktningar menas 

här vihsnuismen, shivaismen och shaktismen.  

 

Franck skriver väldigt grundligt när det kommer till varnasystemet. Här får 

läsaren veta vad de olika ständerna betyder och hur de fortlever sina liv i dagens 

Indien.  

 

Termen indoarier som täcker två sidor skrivs det också om. Det som kommer fram 

är att denna folkgrupp är krigisk till sinne och erövrar dagens Indien för cirka 

fyratusen år sedan (Franck 2014: s. 99–102).  

 

Om viktiga böcker inom hinduismen nämns det enbart om vedatexterna och att 

samma stora bok innehåller flera viktiga berättelser som har påverkat hinduismen 

när det gäller religiösa- och moraliska frågor (Franck 2014: s. 99–102). Däremot 

missar författaren Franck att ta med om andra viktiga böcker in hinduismen såsom 

ithisasa, puranas, tantras och sutras.  
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3.2.1 Kapitlet buddhism i boken Religionskunskap 1: om mening, 

värde och tro 

 

Introduktion och upphovsmannen till buddhismen  

Kapitlet börjar med att berätta om hur många buddhister det finns i världen och 

siffran lär hamna på ungefär en halv miljard individer (Franck 2014: s. 115). 

Författaren yttrar att buddhismen grundas av en man vid namn Siddharta Gautama 

som fick senare i livet namnet Buddha vilket betyder den lärde. Det sägs att 

Buddha födds i en stad vid namn Lumbini. Dessutom är samma person också 

prins. Det finns också en hel del berättelser om inre synbilder som Buddhas mor 

ser innan Buddhas ankomst till världen. Mesta dels av dem är ganska överdrivna 

och mystiska. Förövrigt lär Buddha ha levt under 500-talet f.Kr. (Franck 2014: s. 

115–119). Författaren säger att Buddha lever ett liv utan bekymmer det finns bara 

glädje och lyx, men Buddha vill gå utanför fars palats för att se vad som finns 

utanför. Men detta sätter far stopp för många gånger. Men trots detta lyckas 

Buddha ta sig ut och detta äventyr påverkar Buddha oerhört mycket eftersom 

sanning med livet var totalt synlig, det vill säga döden, att bli gammal och 

sjukdomar. Så småningom bestämmer sig Buddha för att leva som en 

renlevnadsman för att bli den lärde med kunskap. Ungefär sju dagar utan någon 

större förståelse om kunskap testar Buddha nu att ligga vid ett träd som senare 

kommer att få namnet bodhiträd. Nu efter ungefär femtio dagar blir till sist 

Buddha den lärde. Buddha får förståelse om de kunskap som är dold. Lite senare 

började Buddha predika ut sin åskådning och tankar till vanligt folk (Franck 2014: 

s. 115–119). Buddisterna har även en trosbekännelse som innehar tre bud, där 

individen tror på Buddha, dharma och sangha (Franck 2014: s. 120). 

 

Viktiga skrifter 

Om buddhismen viktiga böcker berättas det lite om. Det är endast de tre korgarna 

som kommer till känna för läsaren. Bland annat berättas det att de tre korgarna 

förmedlar till den troende individen att de skall vara ren, vänlig och gå efter 

Buddhas lära (Franck 2014: s. 120).  

 

 

De fyra ädla sanningarna och de åttafaldiga vägen  

En annan viktig term inom buddhismen är de fyra ädla sanningarna (Franck 2014: 

s. 123). Den första ädla sanningen betonar vikten av att människans existens 

kantas av plåga. Den andra lägger vikten av begär, att individen alltid har ett 

begär. Den tredje ädla sanningen framhåller att människan kan bli obunden och 

självständig om samma människa går efter den åttafaldiga vägen. Och den sista 

ädla sanningen lägger allt fokus på den åttafaldiga vägen. Som kännetecknas av 

rätt förståelse, rätt beslut, rätt agerande, rätt tal, rätt uppehälle, rätt strävan, rätt 
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koncentration och rätt inre andakt. Om individen lyckas följa den åttafaldiga 

vägen till punkt och pricka då kommer individen till nirvana, som är alla buddister 

slutgiltiga syfte (Franck 2014: s. 123, 125–127).  

 

Karma och nirvana  

Franck skriver att karma är något som en individ åstadkommer genom känslor, 

agerande och åsikter. Summan av all karma påverkar individens kommande liv. 

Vidare framhåller Franck att nirvana är ett tillstånd som varje buddhist drömmer 

om (Franck 2014: s. 125–127). 

 

Buddhismens inriktningar och bodhisattva 

Det berättas om att det finns två inriktningar inom buddhismen, Mahayana (mest i 

norra Asien) och Theravada (mest i sydöstra Asien). Franck poängterar att 

Theravada är en konservativ inriktning när det gäller buddhism (Franck 2014: s. 

124–127). Med andra ord har inriktningen hårda regler som måste följas till 

noggrant. Dessutom är ordet Theravada ”den äldres lära” på språket pali. I samma 

riktning ses Buddha som en mästare. Även om Mahayana berättas det och det som 

kommer fram är att de är liberala och utåtriktade, det vill säga att den inte är strikt 

som Theravada (Franck 2014: s. 124–127). Förövrigt berättas det också om andra 

mindre populära riktningar inom buddhismen såsom Vajrayana (utövas främst i 

tibetanska högplatån, Mongoliet) och Zen-buddhismen som har ett starkt fäste i 

Japan (Franck 2014: s. 127). Angående Vajrayana och Zen-buddhismen säger 

Franck mera små information om istället. Exempelvis sägs det att inom Vajrayana 

finns det lama (en sort guru) som samtidigt är en bodhisattva. I och med att laman 

dör försöker de troende finna någon som kan ta platsen som laman innehade, detta 

görs genom olika eftersökningar där olika individer eftersöks efter lämpligt kynne 

(Franck 2014: s. 124–127). Om Zen-buddhismen skrivs det att de har medlemmar 

i alla världens länder och ordet zen lär motsvara inre andakt, det vill säga 

meditation. Det understryks också att samma inriktning uppstod för cirka 1500 år 

sedan i Kina (Franck 2014: s. 124–127). Slutligen skriver författaren Franck om 

Bodhisattva som är en individ som försöker bli Buddha och när samma individ 

uppnår buddha-skapet kommer samma individ att hjälpa andra individer att också 

bli bodhisattva (Franck 2014: s. 115).  

 

 

 

Här med kommer nu en utvärdering 

De visas att de utvalda begreppen Buddha, de fyra ädla sanningarna, den 

åttafaldiga vägen, karma, nirvana, inriktningar, de tre juvelerna, de tre korgarna, 

bodhisattva och tempellivet tas med men vissa av dem fördjupas inte ordentligt 

(Franck 2014: s. 115–120).  
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Om Buddha fördjupas det och läsaren kan förstå mycket av profetens tänkesätt 

och vem Buddha är. Några andra nyckelbegrepp som får mycket utrymme i texten 

är de fyra ädla sanningarna och den åttafaldiga vägen. Det berättas att det är 

genom den de fyra ädla sanningarna som en individ når den åttafaldiga vägen som 

i sin tur leder till nirvana (Franck 2014: s. 115–119). 

 

Men det berättas inte så mycket om karma, nirvana och bodhisattva. Angående 

karma och bodhisattva får läsaren en ganska kortfattad information och kunskap 

om dessa termer. Franck säger inte att karma har två sidor en god och en ond 

(Franck 2014: s. 120). Dessutom framhåller Franck inget om karmas begränsning. 

Det vill säga finns den efter döden och har djuren också karma. Även termen 

bodhisattva beskrivs ganska kortfattad, exempelvis får läsaren inte veta vilken 

inriktning som har den.  

 

En annan viktig term vid namn nirvana får också en kort utrymme i början av 

kapitlet. Förövrigt berättas det inte vad som händer i nirvana och om det är 

människor som når ditt eller kan andra varelser också nå ditt. Dessutom kan 

enbart munkar och nunnor komma till nirvana enligt Theravada (Franck 2014: s. 

124–127).  

 

Även om viktiga och heliga böcker inom buddhismen sägs det inte mycket om. 

Det enda som nämns är baskunskap om de tre korgarna (Tipitaka). Här kunde 

Franck fördjupa avsevärt mycket mer. Dessutom har författaren även glömt bort 

eller missar att ta med vad inriktnings heliga böcker är. Som tidigare nämnt har 

Theravada palikanonen som de går efter, Mahayana går efter den kinesiska 

kanonen och Vajrayana går efter den tibetanska kanonen. Det bör sägas att de tre 

korgarna är endast gemensam helig bok, inom buddhismen (Franck 2014: s. 125–

127).  

 

Franck yttra inget om munkarnas och nunnornas tempelliv. Det berättas även om 

buddhismens inriktningar och då kommer det fram att det finns två stora sådana 

vid namn Theravada och Mahayana.  

 

Vidare så berättas det väldigt kort om de tre juvelerna. Det som kommer fram om 

de tre juvelerna är bara namnen (Franck 2014: s. 125–127).  

 

 

 

4. Sammanfattning 

Innan det berättas mera om sammanfattningen, bör det sägas att Francks bok 

”Religionskunskap 1: om mening, värde och tro” innehåller mindre sidor om 

både hinduismen och buddhismen. Medan Tuvesons verk ”En människa, tusen 

världar” består av fler sidor som berättar om de sistnämnda världsregionerna som 

har valts ut för denna C-uppsats. För att få en bättre uppfattningar har Francks 

verk sammanlagt 13 sidor om hinduism och 13 sidor om buddhismen medan 

Tuveson har 32 om hinduism och 28 sidor om buddhism. Nu undrar läsaren varför 

jag tar upp detta? För att om läsaren iakttar noggrant hur mycket som analyseras 

om dessa två utvalda religioner går det se att om verket ”En människa, tusen 

världar” får mera utrymme och samma verk tar cirka tolv sidor av analysendelen 
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medan den andra utvalda boken tar sju sidor av analysdelen. Detta har och göra 

med att Francks verk inte har så mycket att erbjuda om de utvalda religionerna. 

Med andra ord påverkas även nyckelbegreppen när det gäller kapitlet om 

buddhismen och hinduism i samma författares bok. Franck komprimerar vissa 

nyckelbegrepp inom de båda utvalda religionerna. Medan andra nyckelbegrepp får 

mera utrymme i texten, vilket kommer att berättas om nu. I Francks hinduism 

kapitel får nyckelbegrepp som indoarier och varnasystemet mera utrymme än 

andra nyckelbegrepp. Om indoarier berättas det en hel sida medan varnasystemet 

får en halv sida. Varför just dessa begrepp får en detaljerad redogörelse kan beror 

på många saker men en stor faktor är att båda två har samband med varandra. Det 

vill säga indoarierna kommer till Indien och konstruerar hinduismen och under 

samma tidpunkt uppstår varnasystemet, vilket med allra största sannolikhet skapas 

av indoarierna. När det gäller Francks buddhism kapitel lägger samma författare 

ingen större energi på nyckelbegrepp som karma, inriktningar, de tre juvelerna, de 

tre korgarna, bodhisattva, nirvana och tempellivet. Medan nyckelbegrepp som 

Buddha, de fyra ädla sanningarna och den åttafaldiga vägen får mera djupgående 

analys av samma författare. Varför det förhåller sig så, kan bero på målet inom 

religionen som upphovsmannen i samma religion kommer fram till. Det vill säga 

en buddhist bör veta vem skapar religionen och hur når en troende sitt mål inom 

religionen yttrar Franck. Jag samtycker med samma sistnämnda författare 

eftersom på så sätt får religionen ett ”värde” och mening.  

Vidare skall det också sägas att pagod och stupa är de begrepp som båda 

författarna använder sig av för att beskriva buddhisterna heliga tempel. Dessutom 

har författarna blandat ihop kloster med pagod och stupa. Eftersom Tuveson och 

Franck beskriver pagoden och stupan som ett kloster där troende och munkar, 

nunnor vistas. Förövrigt är pagod och stupa båda heliga byggnader där både 

lekmän och lärda kan besöka. Samtidigt bör det sägas att munkar och nunnor bor i 

tempel enligt Hedin och utav denna anledning använder denna C-uppsats också 

samma benämning.  

 

 

Kursämnesboken ”En människa, tusen världar” om hinduism 

 

I hinduism kapitlet när det gäller kursämnesboken ”En människa, tusen världar” 

får läsaren bekanta sig med trimurti som är Brahma, Vishnu och Shiva och att 

samma gudar har också inriktningar förutom Brahma.  

 

Samsara är människans egna kretslopp anser de troende.  

 

 

Människan har en själv som kallas atman. 

 

Bra karma skall varje troende sträva för. 

 

Dharma är själva ordningen och kosmos strävar efter balans och godhet.  

 

Moksha är platsen där alla vill uppnå.   

 

Det nämns att det finns ett varnasystem i hinduismen vilket byggs på fem viktiga 

stånd. 
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Andra utvalda begrepp och termer såsom viktiga böcker och indoarier diskuteras 

det livligt om. 

 

Viktiga böcker är vedaböckerna, upanishaderna, mahabharata och ramayana.  

 

 

 

Kursämnesboken ”Religionskunskap 1: om mening, värde och tro” om 

hinduism 

 

Franck skriver också om hinduismen i den andra boken som heter 

”Religionskunskap 1: om mening, värde och tro”. Där kommer det fram många 

intressanta och lärorika saker.  

 

Exempelvis så är trimurti, de tre stora gudarna vid namn: Brahma, Vishnu och 

Shiva.  

 

Det kommer fram att Vishnuismen är i majoritet när det gäller inriktningarna i 

hinduismen. Andra inriktningar är shivaiterna och shaktismerna. 

 

Författaren Franck berättar lite kort om atman som är individens själ.  

 

Det kommer fram att samsara är cyklisk. 

 

Karma är handlingar, synsätt och begrundan.  

 

Moksha är målet för alla som dyrkar hinduismen.  

 

Dharma är också ett viktigt begrepp som tas upp detaljerat. Då får läsaren veta att 

dharma är en lag som styr vår värld. Dharma strävar efter att ta bort all form av 

ondska.   

 

Om varnasystemet skrivs det ingående och djupt. Det uppenbaras att de finns fem 

ständer som är hierarkiskt konstruerad.  

 

Även om indoarierna går Franck på djupet. Det beskrivs att om denna krigiska 

folkgrupp hade inte kommit till Indien hade hinduismen säkerligen inte bildats.  

 

 

 

Vidare skriver Franck att vedaböckerna, rigveda och upanishaderna är de allra 

mest viktigaste böckerna som finns i religionen.  
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Kursämnesboken ”En människa, tusen världar” om buddhism 

 

Vad får läsaren lära sig angående de utvalda begreppen när det gäller buddhism 

kapitlet i verket En människa, tusen världar.  

Angående Buddha skrivs att denna person egentligen heter Siddharta Gauatma 

och samma person konstruerar buddhismen.  

När Buddha dör inrättas de tre juvelerna, vilket består av dharman, Buddha och 

sanghan.  

Det yttras också att i templet finns det regler som både lekmän, munkar och 

nunnor skall följa.   

Det berättas att karma är något en individ gör. Detta kan antigen vara dåligt- eller 

bra karma.  

Vidare skrivs det om inriktningarna inom buddhismen. Dessa är Mahayana, 

Theravada och Vajrayana. Gällande den sista meningen: lägg märke till att den 

första inriktningen har mest anhängare och den som är sist har minst anhängare.  

Bodhisattva som är ett utvalt begrepp yttras det också om. Synen om detta 

sistnämnda begrepp går isär när det gäller theravada och mahayana poängterar 

Tuveson. 

Vidare berättas det om de fyra ädla sanningarna som leder till den åttafaldiga 

vägen. Samtidigt bör det sägas att nirvana som är slutmålet för alla dyrkande 

buddhister kan uppnås genom att troende följer de fyra ädla sanningarna och den 

åttafaldiga vägen.  

Slutligen skrivs det om de tre korgarna och då får läsaren veta lite kort att det 

består av Vinaya Sutra och Abhidharma.  

 

Kursämnesboken ”Religionskunskap 1: om mening, värde och tro” om 

buddhism 

Även den andra kursämnesboken som heter ”Religionskunskap 1: om mening, 

värde och tro” fördjupar sig i Siddharta Gautamas biografi som är buddhismens 

upphovsman. Det blir uppenbaras att om inte Siddharta inte flytt från palatset 

hade kanske inte buddhismen funnits idag.  

Det yttras också om hur en buddhist kan nå nirvana. Då främst genom de fyra ädla 

sanningarna och den åttafaldiga vägen.  

Dessa tre ovan nämnda nyckelbegrepp berättas mera i detalj jämföra med de 

andra.   

 

När Siddharta avlider efter åtta seklers liv så konstrueras de tre juvelerna. Dessa 

tre juveler innehåller Buddha, sanghan och dharma.   
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Tempellivet får inget utrymme i Francks kapitel.  

Några rader yttras det om nirvana som är målet för alla buddhister. Nirvana är ett 

tillstånd som är främst icke-jordisk, tom och tidlös.  

Vidare framhålls det att det finns ett begrepp vid namn de tre korgarna. Som 

innehåller Vinaya, Sutra och Abhidharma.  

Det yttras också några rader om Bodhisattva och vad det betyder. Denna 

sistnämnda term betyder en individ som försöker uppnå buddhaskapet eller 

upplysningen. Det uppenbaras att inom inriktningen Mahayana och Theravada har 

skillnad åsikter om denna term 

Det finns också tre viktiga inriktningar inom buddhismen och dessa heter 

mahayana, theravada, vajrayana.  
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