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Lesbrief — Ethiek 

Onderwerp 2: Hoe word je gelukkig? Les 2 

 

Overzicht 

Lesdoel:  Leerlingen kennis laten maken met de stroming het ‘hedonisme’: je bent het meest 

gelukkig wanneer je met zo min mogelijk pijn en zo veel mogelijk genot leeft. 

Korte inhoud:  Door middel van een (kring)gesprek en de gespreksvorm ‘dialoog’ onderzoeken de 

leerlingen wat zij van het hedonisme vinden en waarom. 

Lesduur:  45 min. 

Handleiding:  http://kinderkennisbank2.wordpress.com/overzicht-handleidingen/ 

 

 

Dia 2 Introductie 

Herhalen wat de belangrijkste punten waren uit de vorige les ‘hoe word je gelukkig?’. Veel oude Griekse 

filosofen hebben over deze vraag nagedacht. 

 

Dia 3 Hoe word je gelukkig? – Epicurus 

Epicurus stelt dat je het meest gelukkig bent wanneer je alle vervelende dingen uit de weg gaat en zoveel 

mogelijk leuke dingen doet. Dus zoveel mogelijk genot en zo min mogelijk pijn. 

 

Dia 4 Hoe word je gelukkig? – Filmpje 

Kort filmpje over Epicurus laten zien. 

 

Dia 5 Hoe word je gelukkig? – Hedonisme 

Epicurus stelt dat je er voor moet zorgen dat je op twee manieren geen pijn hebt: geen lichamelijke pijn en 

geen geestelijke pijn. Deze stroming heet het ‘hedonisme’. Laat de leerlingen, door middel van de werkvorm 

zoemrondje of gewoon in de kring, samen praten over wat dit zou kunnen betekenen.  

Om geen lichamelijke pijn te hebben moet je moet zorgen dat je gezond bent en dat je niet je knie stoot of 

van de trap valt. Maar je moet ook zorgen dat je geen “geestelijke pijn” hebt: dat je geen verdriet hebt en je 

geen zorgen maakt.  
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Dia 6 Onderzoek Hoe word je gelukkig? – Vragen 

Aan de hand van de vragen op de sheet worden de leerlingen uitgedaagd kritisch over de opvatting van 

Epicurus na te denken en in gesprek hierover gaan. Werkvormtip: zoemrondje. 

 

Dia 7 Onderzoek Hoe word je gelukkig? – Afronding 

Denk je dat het een goed idee is om te leven zoals Epicurus dat bedacht heeft? Afsluiten met de leerlingen met 

onderbouwde meningen over het hedonisme. 

 

 

 

 


