
Kan man få alt, hvad man ønsker sig?  
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Niveau Indskoling og mellemtrin 

Tid  15-30 min. alt efter niveau og koncentrationsevne 

Rekvisitter Stole i rundkreds og bogen Kim Fupz Aakeson: Vitello ønsker et ønske 

Kompetencer  
Lytte, turtagning, argumentation. 
Reflektere over og gå i dialog om begrebet ”ønske” 

Kort instruks 
 

Aktiviteten er bygget over ”Filosoffens frugtsalat” (klik for at se 
instruktionen). 
I sidder alle i en rundkreds, mens du læser Vitello-bogen højt. Du stopper 
som anvist nedenfor, stiller et spørgsmål og beder eleverne bytte plads 
alt efter deres svar. Når de har byttet plads, kan de få makkertid med 
den nærmeste til at formulere deres begrundelser. I har derefter en 
fælles filosofisk dialog om spørgsmålet, hvor samtaleidealerne gælder 
(inkl. talebold). Du stiller derefter næste spørgsmål. 

Filosofiske 
spørgsmål 

s. 4 
Kan man blive glad for at få noget, man ikke ønsker sig? 
Kan man være tilfreds uden at få det, man ønsker sig allermest? 
Kan man være lykkelig uden at få det, man ønsker sig allermest? 
(Opfølgning: Hvor meget af det, der står på ens ønskeseddel, skal man 
have for at være tilfreds?) 
s. 20 
Er der større chance for at få en gave, hvis man trækker ønskeben eller 
ser et stjerneskud? 
Kan man selv gøre noget for at få sit ønske opfyldt?  
(Opfølgning: Er der nogen ønsker, man selv kan gøre noget for at få 
opfyldt og nogle ikke?) 
s. 24 
Kan man godt eje noget, som ikke er hjemme hos en selv? 
Ville det ikke være bedre, hvis Vitello havde fået sin egen hund? 
Er det bedre at have noget selv end at dele? 
Bliver man lykkelig, hvis man får alt, hvad man ønsker sig? 
Kan man få alt, hvad man ønsker sig? (så man aldrig ønsker sig mere?) 

Filosofididaktiske 
refleksioner 

Der går vel sjældent en dag, uden at vi mennesker ønsker os et eller 
andet. Vores ønsker siger noget om vores værdier og idealer, og også 
noget om vores forestilling om tilfredshed og lykke.  
Saftige spørgsmål: 
Er der forskel på ønsker, fx materialistiske og ”åndelige” ønsker (fx fred) 
Er der forskel på lykke og tilfredshed? På lystopfyldelse og lykke? 
I hvilken grad er lykken afhængig af ønskeopfyldelse?  
Skal man holde op med at ønske sig noget for at blive rigtig lykkelig? 
Kan man få alt, hvad man ønsker sig… eller vil man ikke altid bare ønske 
sig noget mere? 
Kan man ønske noget for andre (fx Glædelig jul)? Og virker det? 
Hvad hvis ens ønsker er i strid med andres? (kun råd til 1 cykel, 5 børn) 
Filosoffer: Epikur, Utilitarisme (fx J. S. Mill)  
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