
 

Julefilosofisk adventskalender 
Julen er forventningernes tid og traditionerne er rige og meget tages for givet. Men der er 

også meget at undre sig over, hvis vi stiller spørgsmålstegn 

ved det! 

 

Vi vil gerne ønske dig og børnene en glædelig jul ved at 

give dig et sæt af spørgsmål, som du kan stille når det 

passer dig; lige inden frikvarteret i klassen – ved 

middagsbordet i familien – som en walk and talk – ved 

julefrokosten – hæng dem ved kaffemaskinen på jobbet – 

eller på wc’et 😊  

Disse spørgsmål kan hjælpe os til at få en samtale om 

forventninger, gaver, traditioner, ønsker, ferier, familie og 

andre almen menneskelige begreber, som gør os klogere 

på os selv og hinanden. 

 

 

God fornøjelse og glædelig jul fra Filosofipatruljen 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Glædelig Jul! 

Jeg vil bare gerne vide om - 

1. -gaver gør dig glad? Gør alle gaver? 

2. -børn skal have flere gaver end voksne? 

3. -man skal have flere gaver, hvis man 

nu har været meget artig? Hvorfor? 



 

Gavetid 

 

 

 

Er gaver man har brug for bedre gaver end de ting, man ikke har brug 

for, men som du gerne vil have? 



 

 

Hvad skal der til for at jul er jul? 

Hvordan ville du forklare et rumvæsen hvad jul er? 

Er vi gladere når det er jul end resten af året? 

Kan julen gør os kede af det? Hvorfor? 

Er der noget ved julen du særligt kan lide? Eller noget du ikke kan lide ved julen? 

 

 



 

 

Julemad

Hvorfor er noget 
mad julemad? 

Hvorfor spiser vi 
mere end vi kan, 

når maden 
smager godt?

Kan mad 
ødelægge julen?

Traditioner

Hvad er 
traditioner?

Er traditioner 
gode?

Hvad er 
forskellen på en 
tradition og en 

vane?

Ønsker

Hvis du havde ét 
ønske, som du 

vidste gik i 
opfyldelse, hvad 

skulle det så 
være?

Kan man gøre 
noget for at få et 
ønske opfyldt?

Juleetik

Hvad vil du gøre, 
hvis du får en 

gave du ikke kan 
lide?

Opfører vi os 
bedre til jul end 
resten af året?

Skal man være i 
julehumør?


