
At forklare julen for en alien 

 
 
Det er året 2513. I er en gruppe intergalaktiske filosoffer, som rejser gennem rummet for at finde en planet, 
hvor I kan starte en ny verden.  
Det er tæt på jul, og I har alle en lille smule hjemve. Så I beslutter jer til at holde en ordentlig julefest. I 
stopper på den nærmeste planet for at hente forsyninger. 
I forklarer til de lokale rumvæsner, hvad der sker til jul. De forstår det ikke, og I viser dem nogle reklamer og 
videoer om julen. Efter de har set dem, er de endnu mere forundrede. 
 
”Vi vil gerne hjælpe jer, men vi er ikke sikre på, at denne “jule-ting” er en god ide. Vi vil jo helst ikke hjælpe 
med noget, der ikke er godt for jer! Så før vi hjælper jer, vil vi gerne stille jer nogle spørgsmål” siger 
rumvæsnerne og går i gang med at spørge løs. 
 
Her er de spørgsmål, som rumvæsnerne stiller de intergalaktiske filosoffer. Kan I hjælpe med at besvare 
dem? 
 

 Hvorfor sender I julekort til hinanden i stedet for at mødes og sige det til hinanden? 

 Hvorfor ønsker I i det hele taget andre mennesker noget? Er det fordi det at ønske nogen noget, 
gør det mere sandsynligt, at det sker for dem? 

 Hvorfor bruger I tiden på at købe gaver til andre mennesker, mens de gør det samme til jer? 
Hvorfor køber I ikke bare alle gaver til jer selv – I ved jo meget bedre, hvad I gerne vil have? 

 Hvorfor pakker I ting ind i papir, når I kort tid efter bare flår det af igen? 

 Hvorfor har I en fest, hvor I fejrer et barn, som blev født for flere tusind år siden, når der bliver født 
masser af nye børn hver dag? 

 Hvorfor slæber I et træ ind i stuen og danser rundt om det, mens I synger? 

 Til jul er I sammen med mødres søstre, fædres fædres brødre osv, som I ikke ser resten af året. Hvis 
I kan lide disse mennesker, hvorfor ser I dem så ikke oftere? Eller hvis I ikke kan lide dem, hvorfor 
ser I dem så overhovedet? 

 Hvorfor tror I på nisser til jul og ellers aldrig? 

 Er jeres hankønsvæsner dummere end hunkønsvæsnerne? For det ser ud til at være hunnerne, der 
laver det meste af jeres julemad. Tør I ikke lade hannerne være alene med varme ting? 

 
Til læreren: 
Vær opmærksom på 3 ting som samtaleleder: 

 Få alle til at undres og udtrykke sig (fx ”Tænk, par, del”) 

 Lad børnene forholde sig til hinandens udsagn og argumenter 

 Opfordr børnene til at finde modargumenter eller –exempler, hvis de ikke gør det selv 
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