
Hvad er en god gave? 
 
Hvordan kan man give noget af sig selv? 
 
Hvornår har du sidst givet en god gave til en anden? Hvad og til hvem? 
 
Hvornår du sidst givet noget af dig selv til en anden? Hvordan? 
 
Hvad betyder gavens pris i forhold til, om gaven er god? 
 
Hvad er den bedste gave, du nogensinde har fået af dine forældre? Begrund 
 
Hvad er den bedste gave, du nogensinde har fået af dine bedsteforældre? 
Begrund 
 
Hvad er den bedste gave, du nogensinde har fået af en ven? Begrund 
 
Er en god gave altid en ting? Begrund 
 
Hvad gør du, hvis du får en gave, der ikke falder i din smag? 
 
Hvordan føles det, hvis du giver en gave til en anden, og du kan fornemme, 
at vedkommende ikke bryder sig om gaven? 
 
Hvad betyder gaver for dig juleaften? 
 
Hvad er det vigtigste for dig i julen? 
 
Hvorfor giver du gaver til andre? 
 
Hvad karakteriserer en dårlig gave? 
 
Vil du helst have en gave, der har stået på din ønskeseddel, eller en gave 
der er købt, fordi vedkommende synes, den lige passer til dig? Begrund 
 
Synes du, det er vigtigt, at man har aftalt en beløb, en gave må koste? 
Begrund 
 
Skal man lade som om, man bliver glad for en gave, selv om man ikke 
bryder sig om den? Begrund 
 



Hvorfor tror du, at nogle mennesker vælger at stå af gaveræset op til jul? 
 
Hvorfor er julen en anledning til at give hinanden gaver? 
 
Kan man få en gave, man aldrig kan gengælde? Giv et eksempel 
 
Hvordan har julens budskab noget med gaver at gøre? 
 
Når du giver en gave til en anden, forventer du så også selv at få en gave, 
eller betyder det kun noget at give? 
 
Hvordan kan man sige, at vi mennesker har fået en gave fra Gud i julen? 
 
	


