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Siddharta Gautama (Buddha) 

– arbetsblad 
Av Boel Nygren  
 

Ord och begrepp 

den gyllene medelvägen, Buddha, profetia, asket, nirvana, samsara, meditation, utslocknande, 
upplysning, kalpa, dukkha 

Platser på kartan 

Indiska halvön 

Om Siddharta Gautama (Buddha) 

Avsnittet handlar om Siddharta Gautama, mer känd som Buddha. Han ses som grundare av den 
religion vi idag kallar buddhismen. Synen på vem han var och hur de troende idag väljer att vörda 
honom skiljer sig åt mellan olika buddhistiska riktningar. Berättelsen om Siddhartas liv, hans val, 
hans insikter och väg till upplysning finns därför i många olika versioner. Gemensamt för de flesta 
berättelserna är att Siddharta levde i Indien för ungefär 2500 år sedan. Han växte upp som prins i 
ett hinduiskt samhälle, men fann inte svar på sina frågor om livet i den miljön. Det var först när 
han valde att lämna både sitt gamla liv, sina gamla tankar och sin ursprungliga tro som han fann 
vägen till det som inom buddhismen kallas nirvana. 
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Frågor 

 

1. Vem var Siddharta Gautama?  

a. Berätta vad du vet om honom – fakta.  

b. Beskriv hur du uppfattar honom efter att ha lyssnat på programmet - din åsikt. 

2. Var och när levde Siddharta? 

3. Vad är det Siddharta söker när han lämnar sitt skyddade liv som prins? 

4. Vad sägs i programmet om titeln buddha? Vad innebär den titeln? 

5. Vilka är de tre största riktningarna inom buddhismen? 

6. Siddharta hör en röst som vill övertyga honom om att inte gå ut och predika om det han 

har förstått under sin meditation. Vad är det för en röst? 

7. Vad innebär dukkha och hur är det kopplat till de fyra ädla sanningarna inom 

buddhismen? 

 

Arbeta tematiskt med det här avsnittet 
Det här avsnittet ingår i två av de föreslagna temana i lärarhandledningen:  

• Tema 1. Religioner och livsåskådningar 
• Tema 7. De som gick före 


