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ROLLESPIL OM ALBERTE 

Første Scene:  

Far: Jeg går ud til Alberte i bilen nu. God weekend. 

Mor: Kan vi ikke lige tale sammen? Jeg er bekymret for Alberte! 

Far:  Jooh…ok. 

Mor: Jeg synes ikke det virker til, at Alberte har det så godt. Hun er blevet mere stille og 
indadvendt. 

Far: Det kan jeg ikke forstå. Hun var da ellers så glad hjemme hos mig sidst! 

Mor: Det er ikke kun mig, der siger det. I børnehaven har de også sagt, at hun ikke leger så meget 
med de andre mere, og er blevet mere stille. 

Far: Alberte har altid været en stille pige. Jeg ser altså ikke nogen grund til bekymring.  

Mor: Jeg syntes altså, at hun er blevet en del mere stille, lige siden vores skilsmisse. 

Far: Hvad havde du regnet med?! At hun ville sige ”juhu mor vil skilles” 

Mor: Nej, men jeg havde i hvert fald regnet med, at du ikke er ligeglad, og at vi kunne snakke 
sammen om sådanne ting her! Hun er også begyndt at tisse i bukserne igen! 

Far:  Hvad siger du! Er hun begyndt at tisse i bukserne igen! Det stoppede hun med for snart et 
halvt år siden. 

Mor: Ja det er hun. Hun har gjort det et par gange nede i børnehaven, og herhjemme. Så der er 
altså noget! 

Far: Du står ikke og siger til mig, at Alberte er begyndt at tisse i bukserne igen?! Hvornår havde du 
tænkt dig at sige det til mig?! 

Mor: Jeg kan jo aldrig få fat på dig! Når jeg forsøger at ringe dig op, har du altid et vigtigt møde, 
eller også så sker det her! 

Far: Det er et skide godt tidspunkt at tage sådant noget op! Nu kan jeg godt mærke, at vi simpelt 
hen bliver nødt til at tale om det her sammen! Hvor Alberte ikke sidder og venter ude i bilen. Jeg 
ringer til min mor og får hende til at komme over og passe Alberte. Så kommer jeg over til dig i 
aften! 

Mor: Jeg har altså en aftale i aften! 

Far: Er det her måske ikke vigtigere? 

Mor: JO, så aflyser jeg den! 
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Anden scene 

Mor: Kan vi bruge den talelytte teknik, vi fik på kurset. Det kunne jeg godt tænke mig. 

Far: Jo, okay så. 

Mor: Skal jeg starte? (Mor har kortet) Som sagt er jeg bekymret for Alberte, og det var det jeg 
forsøgte at sige i eftermiddags. 

Far: Så du er bekymret for Alberte  

Mor: Ja, jeg synes altså at hun er blevet mere stille. Og når så pædagogerne nede i børnehaven 
også siger, at hun ikke leger så meget med de andre og sidder mere for sig selv, så tænker jeg 
altså at der er grund til bekymring. 

Far: Det er ikke kun dig der har set det. Pædagogerne siger det også, og så tænker du, at der må 
være noget…? 

Mor: Ja, ikke mindst når hun her de sidste par uger har haft en par uheld, hvor hun har tisset i 
bukserne. Og jeg ved ikke, hvornår jeg skal tale med dig om sådanne ting! Du har ikke lyst til at 
mødes, og når jeg forsøger at ringe til dig, så er det aldrig et godt tidspunkt. 

Far: Det har især bekymret dig…at hun er begyndt at tisse i bukserne. Og så siger du også, at det 
virker til at jeg ikke vil tale med dig om sådanne ting, at jeg er ligeglad eller hvad...? 

Mor: Ja altså, det er i hvert fald den tanke, jeg kan få, når du ikke vil tale med mig. I hvert fald vil 
jeg gerne tale med dig om sådanne ting. 

Far: Så du siger, at det er en tanke, du kan få, at jeg er ligeglad. 

Mor: Vil du have kortet? 

Far: Først bliver jeg bare nødt til at sige, at jeg virkelig har været frustreret siden i eftermiddags. 

Mor: Du har være frustreret, siden vi talte sammen tidligere.  

Far: Jeg synes bare, at den her oplevelse igen bekræfter, at du ikke tænker at det er vigtigt at 
inddrage mig i sådanne ting! Det er noget, du bare lige nævner på vej ud ad døren, uden at have 
fortalt noget som helst før om Albertes uheld og hvad pædagogerne har sagt! 

Mor: Så du oplever det som om, at jeg ikke vil inddrage dig, at jeg ikke fortæller dig de vigtige ting, 
der sker, med det samme.  

Far: Ja, og så får jeg en følelse af, at du ikke ser mig som en lige så vigtig forælder for Alberte. Og 
jeg kan mærke, at det også provokerer mig, at du tænker, at jeg er ligeglad. Jeg er i hvert fald ikke 
ligeglad med Alberte! Jeg har bare ikke haft særlig meget lyst til at tale med dig og være sammen 
med dig! 

Mor: Så ..nu må jeg se om jeg kan huske det.. Du siger, at du føler at jeg ikke ser dig som lige så 
vigtig for Alberte. Og at alt det her ikke handler om, at du er ligeglad med Alberte, men at du ikke 
har haft særlig meget lyst til at mødes med mig.  

Far: Ja, og så har du også flere gange ringet til mig på arbejde, og det er altså ikke et godt 
tidspunkt for mig at tale sammen. 

Mor: Så når jeg har ringet til dig på arbejde, så er det fordi at det ikke passer godt at tale sammen 
der, ikke fordi at du ikke vil tale med mig om Alberte..? 

Far: Ja (giver kortet til mor) 

Mor: Allerførst vil jeg bare sige, at jeg synes at du er en lige så vigtig forælder for Alberte! Det er 
netop derfor jeg gerne vil kunne tale med dig om hende! Jeg kan godt høre, at det måske ikke er 
smart af mig at ringe til dig på arbejde, men jeg ved bare ikke, hvordan jeg så skal få dig i tale.  

Far: Du siger, at du synes, at jeg er lige så vigtig for Alberte som dig…? Du kan nu godt se, at det 
ikke er smart at ringe til mig på arbejde, men du har oplevet at det har været svært at komme til at 
tale med mig (Mor giver kortet til far)   
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Far: Jeg er selvfølgelig glad for, at du siger at jeg er lige så vigtig. Men jeg har også brug for at du 
viser det i handlinger! I første omgang kunne jeg godt tænke mig, at vi begge tager en snak med 
børnehaven. 

Mor: Det vil jeg gerne 


