
HINDUISM – INSTUDERINGSFRÅGOR TILL RELIEF A 
  

1. På vilket sätt är hinduism en religion med stora variationer?  
 
RIT OCH LIV 
2. Vad kallas hinduismens motsvarighet till gudstjänst? 
3. Vem sköter templet och gudabilderna? Har alla människor tillträde till 

tempelområdet? 
4. Berätta om livets stadier som en religiös hinduisk man går igenom.  (Vilka var kvinnas 

livsstadier som vi gick igenom på en lektion?) 
5. Berätta om den religiösa mognadsriten som kallas heliga snöret. 
6. Berätta om den vanligaste hinduiska begravningsceremonin 
7. Hur firas festen Holi? 
8. Vilken tidsuppfattning har hinduerna? 
 
TRO OCH ETIK 
9. Vad kallar Indier sin religion? 
10. När invaderade arierna Indien? Vilka följder fick det för Indien? 
11. Ge exempel på hinduiska heliga skrifter? 
12. Vilka skrifter hör till smirti, kommentarlitteraturen? 
13. Berätta om hinduismen syn på återfödelsen, vad de kallar samsara. 
14. Varför är begreppet dharma ett viktigt begrepp inom hinduismen? 
15. Berätta om hinduismens syn på karma? 
16. På vilket sätt är hinduismen panteistisk, monoteistisk men också polytestisk? 
17. Återberätta berättelsen om Vishnus avatar, Rama. 
18. Vilka gudar ingår i den treenighetslära som finns i hinduismen och vilka roller har 

dessa tre gudar? 
19. Berätta om Shivas motsägelsefullhet. 
20. Vem är Devi och vem är Kali? 
21. Vilka vägar finns till Moksha och vad innebär de? 
 
KULTUR OCH SAMHÄLLE 
22. Vad arbetade rörelsen Brahma Samaj för? 
23. Vem var Vivekananda? 
24. När blev Indien självständigt från det brittiska imperiet? 
25. Vem var mannen som i stor grad bidrog till självständigheten? 
26. Med vilken tanke gjorde han Indien fritt? 
27. Varför blev det inte ett Indien utan två (Indien och Pakistan)? 
28. Vad kallas Sikhernas religiösa centrum? 
29. På vilket sätt är Sikhernas religion både lik Islam och Hinduism? 
30. Beskriv begreppen Varna och Jati i Kastsystmet. 
31. Var finns kastsystemets ideologi utformad. 
32. Vilka fyra nivåer finns i Kastsystemet? 
33. Varför är termen kastlös ifrågasatt? 
34. Varför är kastsystemet svårt att avskaffa?  
35. Hur är livet som kvinna i Indien utifrån det vad man kan läsa i Relief?  
36. Kon är helig i Indien, på vilket sätt är kon en viktig faktor i Indiens ekonomi? 
 


