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Så sagde vi, at du var faren 

 
Velkommen til ”Så sa vi, at du var faren”, et spillederløst novellescenario for tre spillere, originalt skrevet til 

Forum 2012, hvor det mottok andreplassen i konkurransen “Projekt Særimner”. Senere blev det kørt på 

Grenselandet 2012. 

 

Scenarioet består av en rekke hefter til de tre spillerne, så her følger en kort guide til hvordan de neste 

sidene skal fordeles og i hvor mange eksemplarer. 

 

Der er 14 egentlige sider i scenarioet (minus forsiden og denne introduksjonen), hvorav flere skal kopieres 

til alle spillere. 

En perfekt spillbar oppsetning har følgende: 

3 eksemplarer av  introheftet. (side 3-5 i dette dokumentet – kan eventuelt deles av alle spillere eller leses 

høyt) 

3 spillhefter, et til hver karakter. Spilheftene består av en side individuell karakterbeskrivelse (far, mor og 

Sofie - side 6-8 i dette dokumentet) og 7 scenebeskrivelser som er like for alle karakterene (side 

9-15 i dette dokumentet). 

4 kort; 2 gallekort, et kjærlighetskort og et regnskapskort (side 16 i dette dokumentet) 

14 brikker, 7 til far og 7 til mor. Gjerne i forskellige farver. Meeples hvis man vil være kul. 

 

Nedenfor er et bilde av hvordan det så ut da scenarioet ble spilt på Forum. Her hadde introheftene fått 

forside, lik forsiden på dette dokumentet. 

 

God fornøyelse, 

 

Kristian Bach Petersen & Stefan von Lægteskov, september 2012. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

(Note from the authors. If you read or play the scenario and want to share your experience or want to run the 

scenario on a convention, please drop us a line at kristian@frekvens.dk)  



 

Så sagde vi, at du var faren 

 
 

VELKOMMEN TIL ”SÅ SAGDE VI, AT DU VAR FAREN” – ET SPILLEDERLØST NOVELLESCENARIO FOR 3 

SPILLERE. 

 

Scenarioet handler om Sofie og hennes foreldres skilsmisse. 

 

Scenariet består av denne introteksten og tre spillhefter; ett til hver spiller. Scenarioet har 7 scener, som er 

beskrevet enkeltvis i spilheftene. Scenene spilles gjennom i fastlagt rekkefølge, slik de dukker opp i heftet. 

Hver scene inneholder et oppsett til scenen, hvor de enkelte rollenes mål for scenen er beskrevet. I tillegg 

er hver rolle beskrevet på karakterarket først i heftet. 

 

Scenarioet varer cirka 2 timer. Den førse halvtimen brukes til å lese igjennom heftene og skape en felles 

bakgrunn. 

Deretter scenarioet, som varer i ca 1-1½ time. 

 

Først og fremst skal rollene fordeles. Det skjer på følgende måte: 

 

a) Den yngste spilleren får rollen som Sofie. 

b) Hvis de resterende spillere er av forskjellige kjønn, fordeles far-karakteren til den mannlige 

spilleren og mor-karakteren til den kvinnelige spilleren. 

c) Hvis de resterende spillerne er av samme kjønn, så gis far-karakteren til den spilleren, som først  

kan sette kryss ved følgende påstand: Har deltidsbarn/har barn/er skilsmissebarn/er eldst. 

 

DEL DERETTER UT SPILLHEFTENE – START MED Å LESE FØRSTE SIDE; KARAKTERARKET. 

 

Innen starten 

 

Innen dere starter spillet, skal dere sørge for å bli enige om hvor mye man får bestemme i scenene. Sagt på 

en anden måte, avtal hvor mye man kan finne på, klippe i en scene, gjøre regi, og i tilfeller hvor det er noe 

man ikke er enig om, hvem som tar den endelige avgjørelsen. 

 

Eksempel; kan man dikte opp ting i fortiden den andre har gjort? Kan man sette et flashback 

midt i en scene, hvor man viser en scene fra fortiden? Kan man bestemme over den andres karakter? 

 

Når dere har blitt enige om innflytelse på scener og karakterer, er vi nådd frem til familien. Dere har fått 

delt ut rollene, og nå er det på tide å skape en felles historie og bakgrunn. Dere får nå følgende 

“glansbildespørsmål” som dere i fellesskap skal gi svar på. Det danner familiens positive ballast som dere 

har hatt sammen, men nå har mistet. 
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Besvar disse spørsmålene på en positiv men realistisk måte: 

 

 Hvor og når ga far og mor hverandre deres første kyss? 

 Hva var det ved far, som mor fallt for, og omvendt? 

 Hvordan fridde far? 

 Hvordan var brylluppet? 

 Hva var Sofies første fødselsdagsgave som hun virkelig verdsatte? 

 Hvilken ferie sammen var den beste for familien? 

 Hva får altid mor til å smile? 

 Hva er det far altid gjør for å få Sofie i godt humør? 

 Hvordan hjelper mor far å bli glad igen etter en krangel? 

 Har Sofie et kjeledyr, hvis ja hvilket, og hvem fikk hun det av, hvis nei hvorfor ikke? 

 Hva jobber far med til daglig? Er han glad for det? 

 Hvordan er Sofie sosialt i klassen – utadvent, eller mer stille pike? 

 Hvilke venner i den nærmeste omgangskretsen kan betraktes som felles? 

 

NÅ HAR DERE FORHÅPENTLIVIS ET KLART BILDE AV HVEM DERE ER OG VAR. 

 

Sceneregler 

 

Hver scene er satt opp slik at den har en introduksjon og en beskrivelse av hvem som er med, og hva de 

forskellige partenes mål og motivasjoner for scenen er. Ut over det er det “primerne” i hver scene. Det er 

setninger som kan brukes som utgangspunkt for argumenter mot den andre. Hver av de voksne rollerne, 

dvs. far og mor, skal minimum bruke én primer i hver scene. Scenarioet er derimot ikke strengere enn at 

hvis dere som spillere finner på bedre eller mere passende primere, så får dere selvfølgelig gjerne bruke de 

i stedet. Det viktigste erat det blir brukt primere som setter gang i scenarioet og dets konflikter. 

 

En scene fortsetter inntil Sofies spiller er klar til å avgjøre hvem som har ”vunnet” scenen, far eller mor. 

 

Hver spiller har et kort som kan brukes til å påvirke resultatet av en nettopp utspilt scene. Far og mor har et 

gallekort hver og Sofie har et kjærlighetskort. 

 

GALLEKORTENE 

 

Når et gallekort blir spilt har far eller mor lov til å legge ned veto over resultatet av en scene. I praksis betyr 

det at ingen får poeng for den gitte scenen, hvilket jo er en fordel hvis man har tapt den. Eller hvis man 

gjerne som spiller vil se sin karakter få enda flere hugg, så kan man også bruke det på en scene man selv har 

vunnet. 
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For å bruke det må man som spiller sette opp en scene, enten i forlengelse av den nettop spilte scenen, 

eller som flashback for noe som har skjedd i fortiden.  

Det viktige her er at den nye scenen skal vise personen som spilte gallekortet i et meget ugunstig lys, og 

virkelig viser hvor langt vedkommende er villig til å gå for å såre den andre. 

 

Det er spilleren som har spilt gallekortet, som setter opp scenen, hvem som er med i den, og bestemmer 

når den slutter. Den må derimot være kort. Max fem minutter. 

 

Eksempelvis kan det være en scene hvor far etter skillsmissen har skrevet en e-mail til hele mors familie, 

alle i hennes omgangskrets og hennes kolleger, hvor han forteller om hvilken drittkjerring hun er og alt det 

hun har gjort mot ham. Som sagt, en gallescene handler om å såre den andre og gjenom det utlevere seg 

selv som et smålig, ynkelig og fattig menneske, men hey det kan bet, at man vinner Sofie til slutt, og da er 

prisen verdt å betale.. 

 

KJÆRLIGHETSKORTET 

 

Kjærlighetskortet kan brukes en gang i løpet av scenarioet, og det gir kontroll over en scene like etter at 

den er avsluttet, før man gir poeng, og før evt. gallekort. Hvis spilleren ønsker å bruke det, river 

vedkommende det i to og legger det midt på bordet. Deretter kan spilleren bestemme, at scenen som 

nettopp ble spilt skal fortsettes, enten med eskalerende ubehag og ondskap, hvor man langer ekstra hardt 

ut etter hverandre, hvis du føler de ikke spiller særligt hardt mot hverandre, eller man tar et skritt tilbake,  

og i en kort stund husker foreldrene at de rent faktisk en gang elsket hverandre, og derfor 

kan avslutte scenen på en sivilisert måte. Neste scene er det derimot krig på knivseggen igjen... 

 

REGNSKAPSKORTET 

 

Det er syv scener, og det er syv felter på regnskapskortet. Etter hver scene plaseres en rød brikke hvis mor 

har vunnet, eller en blå brikke hvis far har vunnet. Brikkerne plaseres av Sofie. Til sist i scenarioet har den 

som har flest brikker vunnet. Det kan godt hende at den ene parten får en stor ledelse og rent faktisk har 

vunnet scenarioet etter fire scener. Det gjør ikke noe, resten av scenene spilles, og så har den vinnende 

parten nå muligheten til å vise hvor mye bedre menneske vedkommende er, nå når Sofie jo tydeligvis 

foretrekker den vinnende parten fremfor den andre. 

 

Les nå kjapt igjennom alle scenene, så har dere alle en idé om utviklingen i scenarioet, og hvordan det 

eskalerer. 

 

Så vet dere også hvor dette ender, det blir ikke koselig, men det er heller ikke meningen. Dere kommer til å 

gå fra å forsøke å være siviliserte med hverandre til å forsøke å bruke alle midler mulig for å såre og trekke 

den andre ned, og dermed også dere selv. 

 

Start nå med scene 1. 
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SOFIE 
 

Du er Sofie. En jente på cirka 12 år. Du går i 8. klasse. Er flink på skolen og skal konfirmeres til sommeren. 

 

Også skal foreldrene dine skilles. Det er det scenarioet handler om. 

 

I scenarioet vil din rolle fungere som kasteball mellom foreldrene dine, som begge, i utgangspunktet, vil 

forsøke å påvirke deg og få din sympati, men nok faktisk i høyere grad forsøke å trykke den andre parten 

ned. 

 

Det er din opgave å gøre deres interne kamp mot hverandre så hard og ubehagelig som mulig. De bruker 

deg som et verktøy eller våpen mot hverandre – det skal du gjøre så hjerteskjærende, som du kan. 

 

Det viktigste i din rolle er å gi dine foreldre dårlig samvittighet. Blanke øyne, gråtkvalt, skuffede miner, 

innestengt raseri. Gjør dit beste for direkte og indirekte å vise at den situasjonen du befinner deg i, er dypt 

urettferdig og på ingen måte én man bør sette et 12-årig barn i. 

 

Regelteknisk er det deg som bestemmer utfallet av hver scene. Når scenen er over bestemmer 

 du hvem som vant og blir tildelt scenens poeng, som så markeres på regnskapskortet. 

 

Du bestemmer selv, hvem som får poengene. Du behøver ikke å være rettferdig overhodet. Du 

trenger heller ikke gi poenget til den som umiddelbart vinner diskusjonen/krangelen i scenen – ingen kan 

forvente at en 12-åring reagerer rasjonelt i slik situasjon. Så poeng kan like gjerne deles ut til den parten 

som du føler fortjener sympati og medfølelse. Følg din egen magefølelse og scenarioets gang. 

 

HUSKEREGLER/RÅD: 

 

Rollen som Sofie er mindre direkte enn de to andre rollene, men ikke mindre viktig. Hvis de andre spiller for 

mye over hodet på deg, bit fra deg. 

 

Det er du som kontrolerer scenenes lengde. Det er viktig at de får en passende varighet. Sørg for at de ikke 

trekker ut, blir monotone og gjentar seg selv. Når der er brukt minst to primers i en scene, er det lov å 

stoppe den. De skal derimot helst ikke bli for korte eller stoppet akkurat når det blir fett og/eller 

ubehagelig. 
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I noen av scenarioets scener spiller du biperson. Vær spørrende, proaktiv og press de andre to når du har 

disse rollene. Men ikke velg side. Det kan du alltids gjøre når du skal dele ut poeng etter at scenen er slutt. 

 

FAR 
 

Du er Sofies far, og du skal skilles fra Sofies mor. Det er det scenarioet handler om. 

 

I scenarioet vil din rolle forsøke å få kjempet til seg Sofie, med alle midler som kreves. Samtidig, og kanskje 

faktisk viktigere, skal du gjøre ditt ypperste for å seire over Sofies mor. 

 

Det er altså din opgave å få Sofies mor til å fremstå så negativt som mulig. Hun er skyld i at din familie har 

falt fra hverandre, og det skal hun betale for; jo hardere jo bedre. 

 

Det viktigste i din rolle er at Sofies mor skal knekkes, særlig i Sofies øyne. Vær søt, kjærlig og 

overtalende overfor Sofie, og brutal og nedlatende overfor hennes mor. Gjør ditt beste for å vise at den 

situasjonen dere befinner dere i, er Sofies mors skyld, og at du er offeret her. 

 

Hvis du  blir liggende etter… Så appeller enda mer til Sofie. Det er hun som kan vende slagets gang. Hvis du 

ikke kan vinne henne med det positive, bruk det negative. Vær stakarslig og klynkende og forsøk å lokke og 

trekke sympati ut av henne. Hvis du blir liggende håpløst dårlig an, så gå all in på det, og begynn å behandle 

Sofie like så mye som en fiende som din tidligere partner. Nå er der jammen meg to, som har sveket deg og 

forlatt deg. 

 

Hvis du kommer foran… spill overbærende og nedlatende overfor din motstander. La vedkommende få 

noen smuler, så lenge det er helt tydelig at det er det det er, smuler. Ta samtidig Sofie som en selvfølge. 

 

HUSKEREGLER/RÅD: 

 

Spil for å vinne – scenarioet blir en bedre oplevelse hvis du kjemper for din karakter. 

 

Spil realistisk – man kan bare kjøpe sitt barn så mange ganger med en ponny. Gyv løs, men spill innenfor 

rimelighetens grenser.  

 

Varier spillet ditt – det med ponnyen igjen. Hvis du ikke kommer i gjenom på en måte, så skift taktikk. 

Varriert 

spill gir mer spennende spill. 
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Eskaler – alle scenene starter med utgangspunktet ”vi er jo voksne mennesker, så vi kan vel snakke om 

det”. Slik blir det dog ikke. Så trekk ikke ut tiden, eskaler situasjonene, og husk at “the first cut is the 

deepest.” 

 

MOR 
 

Du er Sofies mor, og du skal skilles fra Sofies far. Det er det scenarioet handler om. 

 

I scenarioet vil din rolle forsøke å få kjempet til seg Sofie, med alle midler som kreves. Samtidig, og kanskje 

faktisk viktigere, skal du gjøre ditt ypperste for å seire over Sofies far. 

 

Det er altså din opgave å få Sofies far til å fremstå så negativt som mulig. Han er skyld i at din familie har 

falt fra hverandre, og det skal han betale for; jo hardere jo bedre. 

 

Det viktigste i din rolle er at Sofies far skal knekkes, særlig i Sofies øyne. Vær innsmigrende, moderlig og 

empatisk overfor Sofie, og kynisk og ubehagelig overfor hennes far. Gjør ditt beste for å vise at den 

situasjonen dere befinner dere i, er Sofies fars skyld, og at du er oferet her. 

 

Hvis du  blir liggende etter… Så appeller enda mer til Sofie. Det er hun som kan vende slagets gang. Hvis du 

ikke kan vinne henne med det positive, bruk det negative. Vær stakarslig og klynkende og forsøk å lokke og 

trekke sympati ut av henne. Hvis du blir liggende håpløst dårlig an, så gå all in på det, og begyn å behandle 

Sofie like så mye som en fiende som din tidligere partner. Nå er der jammen meg to, som har sveket deg og 

forlatt deg. 

 

Hvis du kommer foran… spill overbærende og nedlatende overfor din motstander. La vedkommende få 

noen smuler, så lenge det er helt tydelig at det er det det er, smuler. Ta samtidig Sofie som en selvfølge. 

 

HUSKEREGLER/RÅD: 

 

Spil for å vinne – scenarioet blir en bedre oplevelse hvis du kjemper for din karakter. 

 

Spil realistisk – man kan bare kjøpe sitt barn så mange ganger med en ponny. Gyv løs, men spill innenfor 

rimelighetens grenser.  

 

Varier spillet ditt – det med ponnyen igjen. Hvis du ikke kommer i gjenom på en måte, så skift taktikk. 

Varriert 

spill gir mer spennende spill. 
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Eskaler – alle scenene starter med utgangspunktet ”vi er jo voksne mennesker, så vi kan vel snakke om 

det”. Slik blir det dog ikke. Så trekk ikke ut tiden, eskaler situasjonene, og husk at “the first cut is the 

deepest.” 

 

 

SCENE EN: ”VI SKAL SKILLES” 
 

Sofie er 12 år. Nå skal hennes far og mor skilles. De har bedt Sofie om å komme inn i stua, så de kan 

fortelle henne hvordan og hvorfor. Og så skal Sofie også finne ut hvor hun helst vil bo. I hvert 

fall nå den første tiden. Far blir boende i huset til det blir solgt. Mor har flyttet hjem til sine foreldre, 

hvor det selvfølgelig også er plass til Sofie. 

 

Med i scenen er Sofie og hennes mor og far. 

 

Sofies foreldre er blitt enige om å holde en god tone og ikke la det gå ut over Sofie. De elsker jo 

fortsatt henne, selvom de ikke lenger elsker hverandre. Nå skal Sofie velge hvor hun vil overnatte den 

første natten. 

 

Far: Du skal fremlegge bruddet fra din vinkel og få Sofie til å bli hos deg. 

 

Mor: Du skal fremlegge bruddet fra din vinkel og få Sofie til å bli hos deg. 

 

Scenen slutter når Sofie har valgt hos hvem hun helst vil bo den første tiden. 

 

Når Sofie har valgt, plaseres en brikk på regnskapskortet, og dere går videre til neste scene. 

 

Primere: 

 Du skal alltid bestemme. 

 Hold op med å skjelle  meg ut. 

 Nå var det jo ikke meg, som sa nei til parterapi. 

 Jeg er ikke sur… 

 Stemmer ikke det skatt? 

 Det er greit, bare gjør det sånn som du har lyst til! 
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SCENE TO: ”DEN NYE KJÆRESTEN” 
 

Mor har fått ny kæreste. De har møtt hverandre via jobben, og mor virker som hun er veldig glad for å ha 

møtt ham. Han virker ok. Han maser ikke, og prøver ikke å være overdrevent far-aktig. I dag har Sofie, mor 

og den nye kjæresten dratt for å shoppe, men hverken Sofie eller den nye kjæresten vil egentlig gå i 

butikker, så mor foreslår at de kan gå på kino mens hun prøver sko. Så nå står de i køen til kinoen mens 

Sofies far kommer forbi. 

 

Med i scenen er Sofie, far, mor (med den nye kjæresten i bakgrunnen.) 

 

Far: Du skal sørge for at Sofie ikke blir med på kino og forsøke å utspørre kjæresten så mye som 

mulig. 

 

Mor: Du skal forsøke å holde stemningen god og få overtalt Sofie til å bli med inn og se filmen med din nye 

kjæreste, som dere har avtalt. 

 

Scenen slutter når Sofie har valgt om hun vil med inn på kino. 

 

Når Sofie har valgt, plasseres en brikke på regnskapskortet, og dere går videre til neste scene. 

 

Primere: 

 Du snakket jo om at du ville se den sammen med meg. 

 Kan du ta å dempe deg litt. 

 Hvordan møtte så dere hverandre? 

 Du er jo ikke gammel nok til å se den uansett. 

 Hvor lenge er det egentlig dere har kjent hverandre? 

 Si meg, følger du etter oss? 

 Hvad driver du med nå? 

 Går det ellers bra der hjemme? 
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SCENE TRE: ”KONFIRMASJONEN” 
 

Det er vår, og Sofie skal konfirmeres. Det koster mange penger, og alt skal planlegges grundig. Sofie og 

hennes foreldre har derfor satt seg sammen for å finne ut av hvordan og hvem som skal  være med i 

konfirmasjonen. 

 

Følgende 5 ting skal besluttes: 

 

1) Hvor skal den holdes?  

2) Hvem skal inviteres (altså hvem skal ha flest gjester med)?  

3) Tak på antall/priser på gaver?  

4) Hvilken mat og underholdning skal det være, hvilke sanger og hvem skal holde tale? 

5) Hvem skal betale (hva)? 

 

Med i scenen er Sofie og hennes foreldre. 

 

Far: Du skal få så mange som mulig av dine ønsker igjenom for Sofies konfirmasjon og sørge for at mors 

ikke gjør det. 

 

Mor: Du skal få så mange som mulig av dine ønsker igjenom for Sofies konfirmasjon og sørge for at fars ikke 

gjør det. 

 

Scenen stopper når det er avgjort hvordan konfirmasjonen skal holdes. 

 

Når Sofie har valgt, plasseres en brikke på regnskapskortet, og dere går videre til neste scene. 

 

Primere: 

 Nå, det har du råd til, men ikke til å betale for klær. 

 Det handler alltid om penger med deg. 

 Det er jo barnedåpen om igjen. 

 Skal X også med? Det kan godt være det er din venn, men han/hun blir alltid full og ubehagelig. 

 Du har aldri likt min familie. 

 Hvis du skal bestemme alt, så holder vi bare to konfirmasjoner! 

 Det er så typisk at du alltid skal ha så dårlig smak. 
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SCENE FIRE: ”SKOLEHJEMSAMTALEN” 
 

Det har gått i nedoverbakke med Sofies karakterer den siste tiden. Fra å være en av de beste i klassen, har 

Sofies nivå dalt og dalt. De tingene hun leverer, er middelmådige, og i timene er hun slett ikke så aktiv som 

hun var tidligere. Derfor har Sofies klasselærer innkalt til en skolehjem-samtale for å høre, hvordan tingene 

står til hjemme. 

 

Med i scenen er far, mor og Sofies klasselærer (spilt av Sofie). 

 

Far: Du skal vise at tingene hjemme hos deg er bedre, enn de er hjemme hos mor, og at det i hvert fall ikke 

er 

hos deg problemet ligger. 

 

Mor: du skal vise at problemene ikke skyldes tingenes tilstand hjemme hos deg, hvor det aldri er noen 

problemer med Sofie. 

 

Scenen slutter, når Sofies lærer har hørt nok. 

 

Når Sofie har valgt, plasseres en brikke på regnskapskortet, og dere går videre til neste scene. 

 

Primere: 

 Der er jo altid rotete hjemme hos dere. 

 Hun kom på skolen uten regntøy. 

 Du er alt for streng. 

 Tenker du noensinne på, hva Sofie gjenomgår for tiden? 

 Sofie har bruk for struktur. 

 Du kommer alltid for sent og henter henne. 

 Sjekker du leksene hennes i det heletatt? 

 Vet du hvem vennene hennes er? 
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SCENE FEM: ”FERIEN” 
 

Ferien nærmer seg, og det skal planlegges og koordineres. Derfor har Sofies foreldre avtalt å møtes for å 

finne ud av hvor Sofie skal være og når. 

 

Med i scenen er Sofie og hennes far og mor. 

 

Far: Du skal så fremt mulig stå i veien for at Sofie kan dra på ferie sammen med Mor og den nye 

kjæresten. Den uken den nye kjærestens familie har invitert alle på deres side av familien med på 

chartertur er jo din uke med Sofie i følge avtalen med statsforvaltningen. 

 

Mor: Du vil gjerne ha med deg Sofie på ferien, det er jo alt betalt, og det er for hele familien, 

og Sofie har jo gledet seg virkelig mye til den. Det kommer jo kun til å gå ut over Sofie, hvis far ikke vil være 

litt fleksibel. 

 

Scenen slutter når Sofie har besluttet om hun vil være med på ferie. 

 

Når Sofie har valgt, plasseres en brikke på regnskapskortet, og dere går videre til neste scene. 

 

Primere: 

 Sist ferie hadde jeg henne nesten ikke. 

 Dere gjør jo uansett ikke noe sammen i feriene. 

 Er ikke det litt smålig? 

 Det er ikke noe jeg bestemmer. Sånn er jo reglene. 

 Du er altid likeglad med hva Sofie helst vil. 

 Det er så lavt å prøve å prøve å kjøpe henne på denne måten. 

 Når Sofie sier dét, så er det jo bare fordi hun ikke vil gjøre deg sur slik som du pleier å bli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Så sagde vi, at du var faren 

 
 

 

 

 

SCENE SEKS: ”VENNINNERNE” 
 

Det er vanskelig hjemme, både hos mor og far. Det er ikke egentlig noen som lytter til hva Sofie har å si 

eller virker interessert i, hva hun tenker. Heldigvis har hun fortsatt et par gode venninner fra klassen som 

hun kan snakke med. 

 

Med i scenen er Sofie og de to venninnene (spilt av far og mor). 

 

Venninnene: Dere skal lytte til Sofies tanker om hele situasjonen og komme med utdypende spørsmål. 

 

Sofie: Du skal tømme deg for dine frustrasjoner over dine foreldre og den måten de behandler hvrandre på. 

Trekk gjerne inn ting fra tidligere scener og kom ut med ting du ikke har fått utløp for. 

 

Når Sofie har valgt, plasseres en brikke på regnskapskortet, og dere går videre til neste scene. 

 

Primere: 

 Hvorfor tror du egentlig foreldrene dine skilte seg? 

 Hvor får du lov til mest? 

 Er det ikke kult, å kunne få dobbelt av alt? 

 Tror du de hater hverandre? 

 Hvis du måtte velge… 

 Har du satt dem opp mot hverandre? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Så sagde vi, at du var faren 

 
 

 

 

 

SCENE SYV: ”MØTE OM FORELDRERETTEN” 
 

Tingene har spisset seg til mellom Sofies foreldre, og de er ikke enige om hvor mye Sofie skal være hos hver 

av dem. Overhodet. Derfor har saken endt i retten.. 

 

Som tingene er akkurat nå, er Sofie tre dager i uka hos far og fire hos mor. 

 

Med i scenen er far, mor og en sosialrådgiver fra Staten (spilt av Sofie). 

 

Far: Du skal kjempe til deg så mye tid som mulig. Akkurat nå er ordningen 4/3 til mors fordel, og du vil ha 

det endret så det blir ti din fordel istedet. Det er urettferdig at mor alltid skal ha fordelen med barna, bare 

fordi de er mor.  

 

Mor: Du skal forsvare så mye tid som mulig. Du vet at alt det her slett ikke handler om Sofie, men om at far 

vil såre deg. Hvis det er mulig, kan du kanskje også få skubbet fordelingen ytterligere, så Sofie kun trenger å 

være to dager i uken hos sin far. 

 

Scenen slutter når sscialrådgiveren har hørt nok. 

 

Når Sofie har valgt, plaseres en brikke på regnskapskortet, regnskapet gjøres opp og scenarioet er slutt. 

Gratulerer.. 

 

Primere: 

 Du var jo utro! 

 Kan du huske den gangen du slo?! 

 Sofie sier at du har oppført deg upassende overfor henne. 

 Du ville jo ikke engang ha barn! 

 Sofie er altid lei når hun kommer hjem fra deg. 

 Det var ikke meg som alltid var full. 

 Er faktisk sikker på at Sofie, er din/min? 

 Jeg ved godt, hvor mange nye ”kjærester”, som har løpt ut og inn hjemme hos deg siden 

skilsmissen. 

 Det er du som snakker om å flytte til den andre enden av landet. 
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