Filosofi med Vitello (ca. 6-10 år)
Snak sammen om Vitello

Til den
voksne

Vitello-historierne er genialt fundet på fra Fupz’ side. Vitello er fantasifuld
og fuld af gode ideer, og det bedste er, at det altid er lidt svært at finde
ud af, om han er en uartig skarnsunge eller en lidt uheldig, almindelig
dreng.
Ofte bliver vores forestillinger om, hvad der er rigtigt og forkert vendt på
hovedet, og netop derfor er Vitello-historierne gode at filosofere over.
Du kan – som voksen – sagtens filosofere med dit barn.
Vi hjælper dig med at formulere nogle spørgsmål, som du kan stille, og
som I kan snakke sammen om.
Spørgsmålene er filosofiske, dvs. at de er åbne for flere svar, og at der
ikke findes ét rigtigt svar.
Den eneste ting, du skal passe på med, når I filosoferer, er at komme med
dit svar på spørgsmålene. Spørg i stedet ind til barnet eller børnene (hvis
du har flere) – og du vil overraskes over, hvor mange tanker, de selv kan
tænke!

Vitello graver et hul

Filosofiske
spørgsmål,
som I kan
tale om
efter filmen

Hvad er en ven?
Hvad skal der til for at blive venner med en?
Er der forskel på en ven og en kammerat?
Er der forskel på en ven og en bror/søster?
Kan man have en ven med et andet køn end en selv?
Kan man være ven med en voksen?
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Kan man blive ven med en, som er faldet i et hul, som man selv (lige som
Vitello) har gravet? Hvorfor? Hvorfor ikke?
Bliver man venner med en, man har reddet (eller hjulpet)?
Bliver man venner med en, der har reddet (eller hjulpet) en selv?
Kan man blive venner med hvem som helst? Hvem kan man ikke være
venner med?
Bestemmer man selv, hvem man vil være venner med? Hvis ikke, hvem
bestemmer det så?

Vitello ønsker sig en hund

Filosofiske
spørgsmål,
som I kan
tale om
efter filmen

Kan et menneske blive til en hund? Fx ved at sige vov og gå på 4 ben?
Kan en hund blive til et menneske? Fx ved at få tøj på og spise med ved
bordet?
Hvad er forskellen på et menneske og en hund? Ligheden?
Hvorfor kan et menneske ønske at være et dyr?
På hvilke områder er det bedre at være hund end menneske?
På hvilke områder er det bedre at være menneske end hund?
Ville det være bedre at være en løve end en hund?
Hvad er forskellen på en hund og en løve? (vilde og tamme dyr?)
Ville det være bedre at være løve end menneske?
Er mennesket et dyr? Et anderledes dyr end de andre?
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Vitello gør en god gerning

Filosofiske
spørgsmål,
som I kan
tale om
efter filmen

Hvad er en god gerning?
Er det godt at gøre gode gerninger?
Er det en god gerning, som Vitello og William gør, når de ”vasker bilen”?
Hvorfor (ikke)?
Er det en god gerning, som Vitello og William gør, når de følger den
gamle mand over vejen? Hvorfor (ikke)?
Er det en god gerning, drengene gør, når de luger haven for at få en is?
Er det en god gerning, drengene gør, når de luger blomsterne op i stedet
for ukrudt?
Betyder intentionen (det man tænker) eller konsekvensen mest, når man
gør gode gerninger?
Er det gode gerninger, Vitello gør, hvis han kun gør dem for at få en kniv?
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