KOPIARK 7

CASES OM AT LYVE

CASE 1:
Mathias er inviteret til videoaften hos Magnus fra sin klasse, men selvom han ikke skal
noget, så har han egentlig ikke lyst til at tage med. Han melder derfor afbud til videoaftenen og stikker Magnus en løgn om, at han skal noget andet den dag. Løgnen vil
nok såre klassekammeraten mindre end sandheden om, at han ikke har lyst, prøver
han at undskylde sig selv med.
- Er det i orden, at Mathias lyver over for Magnus?
- Hvilken type løgn er der tale om her? En hvid løgn eller en egoistisk løgn?

CASE 2:
Ella har været til frisøren og har fået ny frisure. Hun er tydeligvis selv helt vild med det nye
hår og spørger begejstret Emilie fra klassen, om hun ikke synes, det er blevet mega flot.
Emilie synes ikke, det er særlig pænt, - den gamle frisure var meget pænere. Men hun
lyver og siger til Ella, at det er vildt flot. Bagefter tænker hun over, om hun skulle have
svaret ærligt, for hun kan mærke, at hun har fået dårlig samvittig over at lyve. Hun er
dog helt sikker på, at Ella ville blive meget ked af det, hvis hun havde fortalt sandheden.
- Er det fair, at Emilie lyver over for Ella, eller skulle hun have sagt sandheden om den nye
frisure?
- Hvad ville du selv vælge - sandheden eller løgnen?
- Hvilken type løgn er der tale om her - en hvid løgn eller en egoistisk løgn?

CASE 3:
Victor og Andreas går i samme klasse og kommer tit op at diskutere og bliver uvenner,
sådan har det nærmest altid været. Det er også de to drenge fra klassen, der ofte ender
i slåskamp. Sådan er det også denne dag, hvor Andreas i raseri taler med Mads, en af
de andre drenge fra klassen, hvor han siger, at han synes Victor er en løgner og en narrøv. Han får sagt rigtig mange grimme ting om Victor. Mads lytter og siger ikke noget.
Han synes det er svært at sige Andreas imod, for han er ikke særlig rar at være uvenner
med. Senere fortæller Mads det hele til Victor, - også det med at han er en løgner og en
narrøv. Victor bliver rasende og ender i slåskamp med Andreas, for det vil han ikke finde
sig i.
- Er det godt, at Mads siger sandheden?
- Hvad får Mads ud af at være ærlig?
- Hvis Mads ønsker at være ærlig og hjælpe Victor, kunne han så have gjort noget andet
i stedet for, så situationen var endt bedre?

CASE 4:
Lukas har tjent penge i sommerferien ved at arbejde i sin morfars have. Han har slidt
og slæbt i mange uger, fordi han er ved at spare sammen til en super fed, bærbar gamerPC. Hans forældre har sagt, at hvis han stadig mangler lidt penge til den bærbare, når
ferien er slut, så vil de godt betale det sidste af beløbet.
Da han gør regnskabet op sammen med sin morfar, den sidste arbejdsdag, finder han
ud af, at han kun mangler 500 kr. Dem vil morfar godt give som ekstra betaling for den
store hjælp, så nu har Lukas faktisk råd til den bærbare PC.
Da han kommer hjem, spørger hans mor, hvor meget han tjente på arbejdet. Han fortæller kun om lønnen til sin mor, men ikke om de ekstra penge, som morfar har givet, så
nu får han også 500 kr. af sin mor.
- Er det at lyve, når Lukas undlader at fortælle om morfars ekstra penge, nu hvor hans
mor ikke spurgte?
- Er det fair, hvis Lukas tager imod sin mors penge?
- Hvad synes I, Lukas skal gøre?
- At undlade at fortælle noget vigtigt med vilje, er også en slags løgn, men det kan føles
mere uskyldigt. Men hvilken type løgn er der så tale om - en hvid løgn eller en egoistisk
løgn?

