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Kriminalvårdens klientutbildning

MItt LIVSKOMPASS
(Kommande uppgift i Rel 1)

Vilket kanontillfälle! Du får fundera över din livssyn och vässa den mot andra livssyner eller
livsåskådningar. Dessutom får du betalt för det….nåja, men det ingår ju i kursen och ger
bidrag till betyget.
Det är innehållet i kompasset som är viktigt. Hur du resonerar, vilka klarheter eller
dunkelheter du möter. Det är processen och ”tänket” som räknas. Försök att beskriva från
flera (eller många) utgångspunkter. Är du inkonsekvent – påpeka det gärna själv.
Har man ett fungerande ”livskompass” kan den hjälpa till att göra livet bättre och göra
vägvalen lättare. Så fundera och sammanfatta! (OBS! Nedanstående hållpunkter är inte till
för att slaviskt följas. De är mer tänkt som en stimulans för tänkandet. Om stimulans fattas..)
Några hållpunkter:
1. Har du någon uppfattning om historien och världens uppkomst? Hur påverkar det
din livssyn?
2. Vad har du för människosyn? Människans natur? Fri eller ofri? Självisk eller
osjälvisk? Manligt och kvinnligt? Är människan en tillfällig kemisk substans eller
fortsätter livet?
3. Hur ser du på människans livssituation? Vad är ondska? Hur förhåller jag mig till
den?
4. Hur bör vi leva för att nå våra mål? Vilka värden är mest centrala? Vad ger livet
mening? Vad är rätt och orätt?
5. Hur tänker du etiskt? Hur påverkar det din moral?
6. Har du något förhållningssätt till det ”okända”?
7. Vilket är det viktigaste livsmålet – det som du strävar efter? Vad är lycka? Vad är
olycka?
8. Vem eller vilka är dina auktoriteter? Vem tar du råd av och lyssnar på?
9. Hur kan din uppfattning uppkommit? Varifrån hämtar du inspiration? Vad kan din
uppväxt ha haft för betydelse?
10. Vilka livsåskådningar/religioner har du kunnat hämta korn eller impulser från? Varför?
11. Vilken hållbarhetsstämpel skulle du kunna sätta på ditt LIVSKOMPASS?
När du skriver kan du gärna hänvisa till sådant du mött i t.ex. religionskunskapen, bland folk
du känner, tidningar, i debatter, Använd gärna ord och uttryck från ämnesspråket. Det
kanske känns lite krystat ibland, men det gör inget. Det är bra att öva.
ÄR DU KLOK – så antecknar du och funderar i allt du möter. Tidningar, teve, radio,
diskussioner osv. Samla på allt i en anteckningsbok. Du kommer vara glad över det rådet när
du ska skriva ner ditt livskompass.
Inlämningstid är kursens avslutande.
Keep living and rejoice! H Gert

