
Dagens frågor:

1. Nämn tre av Theravadabuddhismens kännetecken.

2. Nämn tre av Mahayanabuddhismens kännetecken.

3. Vad är en Bodhisattva för något?

4. Vem är Maitreya? Och när kommer hen?



Buddhismen är anpassningsbar



Theravada/ Hinayana

- Äldsta riktningen, 500-200 fvt.

- Ateistisk då Buddha = vanlig människa.

- Nirvana måste uppnås på egen hand →  
📚🧘♂️🛕.

- Sangha = Kloster med nunnor/munkar.

- God karma - offra till sangha.



Mahayana 

- Alla ska nå nirvana, inte bara sanghan.

- Lotussutran 

- God karma - viktigt för att nå nirvana, 

överflöd kan till och med överföras.

- Bodhisattvor - hjälper andra att nå Nirvana.

Valaffisch socialdemokraterna 2006, 

Hennel, 2016, 

https://arbetet.se/2016/04/08/socialdemo

kratiska-valaffischer-1908-2014/ [hämtat 

20220421]

https://arbetet.se/2016/04/08/socialdemokratiska-valaffischer-1908-2014/


Bodhisattvor
- Bodhisattva = någon som uppnått 

Nirvana, men valt att återfödas för 
att hjälpa andra.

- Extra viktiga inom Mahayana.

- Amitabha buddha = Ur-buddha 



Vajrayana
- Släkt med Mahayana.

- Störst i Himalaya, tex. Tibet.

- Magiska tankar och riter.

- Mantran & mandalas.



Reliker 

- Stupa - helig plats för 
reliker.

- Pilgrimsmål → god 
karma.

- Viktig för både 
mahayana och theravada.

← Swayambhunath temple 🐒 i Katmandu.



Siddharta va inte den första Buddhan

- Funnits 24 st Buddhor innan 

Siddharta Gautama. 

- Maitreya = nästa Buddha.

- Kommer när människorna helt 

glömt Gautamas lära.





Theravada Mahayana

Gemensamt

Ord som ska vara med:

Buddha

Sangha

Bodhisattvor

Amitabha

Maitreya

Reliker

Nirvana

Karma

Uppgift:

1. Rita en sån här plansch med din bordsgranne.

2. Skriv/rita in vad som är lika och olika hos de två olika 

Buddhistiska riktningarna med korta meningar.

3. Välj 1-2 begrepp och beskriv varför de är olika i de två 

riktningarna.

Hjälp → Läsguide 3, texten 

+ denna powerpoint.

Ex. Enligt Theravadabuddhismen kan 

enbart sanghan uppnå Nirvana.

Båda riktningarna utför pilgrimsfärder.



Kluring..

Varför har många hinduiska daliter (kastlösa) valt att konvertera till hinduismen?


