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Mirabai– arbetsblad 
Av Boel Nygren  
 

Ord och begrepp 

Krishna, avatar/inkarnation, Vishnu, Durga, bakhti-yoga/hängivenhetens väg, mystik, vallfärd, 
Hare Krishna, sekt 

Platser på kartan 

Indiska halvön, Rajasthan 

Om Mirabai 

Avsnittet handlar om mystikern och poeten Mirabai. Hon var en indisk prinsessa som troligen 
levde någon gång under början av 1500-talet. Mirabai är känd för sin enorma kärlek till guden 
Krishna och för den sekt hon grundade till hans ära. Hon skrev sånger och poesi om kärlek, som 
än i dag är populära i Indien. Trots hot och utsatthet vägrade Mirabai att överge sin tro. Hon 
valde att fly och lämna sitt liv i rikedom och överflöd för att helt hänge sig åt Krishna. 
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Frågor 

 

1. Vem var Mirabai? 

a. Berätta vad du vet om henne – fakta.  

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

2. Vem är Krishna? Vad betyder han för hinduer idag? 

3. Nämn några olika riktningar inom hinduismen. 

4. Vad innebär polyteism? 

5. Ta reda på mer om en eller ett par av hinduismens gudar. Välj bland dem som nämns i 

programmet. 

6. Vad händer när Mirabais värdsliga make dör? Hur påverkar hans död hennes liv i palatset? 

7. Vad är det som gör att somliga människor väljer att lämna allt för sin tro eller stora kärlek 

till gud? Fundera tillsammans och ge exempel på vilka drivkrafter eller orsaker som kan 

ligga bakom att någon till exempel väljer att helt överge sitt gamla liv, sin familj eller sina 

vänner. 

8. Begreppet sekt är omdiskuterat. Många kallar till exempel Hare Krishna eller Jehovas 

vittnen för sekter, medan andra inte alls håller med. Läs mer om ordet sekt och vad det 

betyder och diskutera om någon, några eller inga av de religiösa inriktningar du mött i den 

här serien skulle kunna kallas för sekter. Förklara hur du tänker.  

 

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

• Tema 1. Religioner och livsåskådningar 
• Tema 3. Kvinnliga förebilder 

• Tema 9. Att möta gud eller det gudomliga 


