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Niveau Indskoling og mellemtrin 

Tid  30 min. til hver aktivitet inklusive fælles dialog 

Rekvisitter Begrebsbarometerets 10 ark papir (kan printes direkte) 

Kompetencer  Lytte, argumentere og gå på kompromis 

Kort instruks 
 

Lav grupper med ca. 4 i hver og læg arkene i rækkefølge, alt efter hvad I 
kan blive enige om er det vigtigste ved julen. Se Instruktion under 
Begrebsbarometer. 
 
Hvornår er jul jul? Efter I er færdige med julebarometeret, kan I 
lave/tegne et Venn-diagram på gulvet:  

 
I den ene cirkel lægger I de ting, som er NØDVENDIGE for at julen skal 
være jul. I den anden lægger I de ting, som IKKE er NØDVENDIGE for at 
julen bliver jul. I midten kan I lægge de ting, som I ikke kan blive enige 
om. I kan selvfølgelig også nøjes med denne aktivitet. 
 

Filosofiske 
spørgsmål 

Er ting vigtige for at blive lykkelig? Er familie vigtig for at blive lykkelig? 
Er det vigtigt at give gaver? (Hvad nu hvis man kun FIK gaver?) 
Er det vigtigt med højtider? Er det vigtigt med traditioner? 
Skal man altid gøre det samme til jul? 
Husker man med hjernen eller maven? 
Er forventningens glæde den største? 
Hvorfor holder de fleste jul med familie og nytår med venner? 
Kan man godt holde jul uden at tænke særlig meget på Jesus? 
Hvad er julens budskab egentlig/for jer? 
 

Filosofididaktiske 
refleksioner 

Overvejelserne her går i første omgang på gavernes vigtighed. Men når 
den politisk korrekte holdning er opnået, kommer det på banen, om det 
ikke er vigtigt at give gaver? Og hvis det er det, er der jo også nogle, som 
er nødt til at tage imod dem! 
Måske kan man sige, at julens budskab er gavmildhed…? 
Traditioner og ritualer er ikke noget, børn tænker så meget på. Først når 
noget bliver lavet om. Det er spændende at skelne mellem ”tid” og ”høj-
tid”. Tænk, hvis det var jul hver dag! 
Den nu afdøde biskop Jan Lindhardt havde den teori, at man husker med 
maven og sanserne. Derfor er ritualer afhængige af, hvad vi spiser. 
Filosoffer: Mill, Giddens og Jesus 
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