
 

”Verdens uartigste dreng” af Kim Fupz Aakeson  
Aldersgruppe: fra 6 år 

Fag: Alle 

Rekvisitter:  

Bogen ”Verdens uartigste dreng”. Teksten (uden billeder) kan bl.a. findes på side 86 i denne PDF. 

 

Stimulus:  

Læs op af bogen ”Verdens uartigste dreng” om drengen Svend Bendt som er en sød og rar dreng, der gør 

alt, hvad han bliver bedt om. Alligevel er han verdens uartigste dreng, fordi han ikke kan lyve. Han må fx 

ikke sige, at fasters kålroulader smager skrækkeligt! Derfor sender hans forældre ham på lyveskole, så han 

kan lære at lyve og behage de voksne. På lyveskolen bliver Svend Bendt til sidst meget dygtig til at lyve og 

ender med at være en rigtig artig dreng.  

 

Læs til og med siden der slutter med ”Her har man stået og lavet kålroulade, og så får man at vide, at de 

smager af prut og bæ, ærlig talt.”, og stil ankerspørgsmål 1. 

 

Ankerspørgsmål 1: Er Svend Bendt uartig? (Hvorfor/hvorfor ikke?) 

 

Læs resten af bogen og stil ankerspørgsmål 2. 

 

Ankerspørgsmål 2: Er det godt at Svend Bendt har lært at lyve? (Hvorfor/hvorfor ikke?)  

 

Mulige opståede spørgsmål: 

Hvornår er noget en løgn? Kan man lyve uden at vide det? Er historier/eventyr løgne? Er sandheden 

vigtig? Er løgne vigtige? Burde der eksistere en lyveskole? Burde der eksisterer en sandhedsskole? Er det 

godt eller skidt at lyve? Er det altid godt/skidt at lyve? Kan man lyve og være artig på samme tid? Kan 

man sige sandheden og være artig på samme tid? Kan noget være løgn og sandhed på samme tid? Kan vi 

forstille os en verden uden løgne?  

 

Sokratiske spørgsmål: 

Hvad er løgn? Sandhed? Viden? Artig? Uartig? Troværdighed? Rigtig? Forkert? Opførelse? Ansvar? Tillid? 

 

Kilde: 

Oprindelse: Anni Nielsen, www.filosofiiskolen.dk, version: november 2019 

Baseret på Kim Fupz Aakeson (1992) Verdens uartigste dreng, København: Carlsen 
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