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Et rollespilsdigt  

om håb og svar 

For en spiller og en 

spilleder 

  



IntroduktionIntroduktionIntroduktionIntroduktion    
I den senere tid hører vi af og til I medierne om et 

ungt, kompetent og elskeligt menneske, som får 

afvist sin ansøgning om dansk statsborgerskab, 

fordi de ikke har udvist tilstrækkeligt aktivt 

medborgerskab.  Dette scenarie handler kort og 

godt om en sådan afvisning. Omstændighederne 

er ligegyldige, denne historie viser kun tiden op til 

afslaget og tiden efter. Det er ikke en debat om 

det er godt eller ej, men et forsøg på at vise 

konsekvensen af at leve i den usikkerhed hele 

ansøgnings, og i særdeleshed de rigide regler 

omkring aktivt medborgerskab, tvinger en i. 

Scenariet består af en række telefonopkald 

mellem Aisha og andre. De første handler om 

hende, der planlægger hendes fremtid i Danmark, 

hun snakker om et lån, aftaler hvornår 

forældrene skal komme på besøg osv. Så får hun 

afslaget, derefter må hun ringe til de samme og 

sige, at alle hendes planer er gået i vasken. Og 

det er det. 

Hvad er et rollespilsdigt?Hvad er et rollespilsdigt?Hvad er et rollespilsdigt?Hvad er et rollespilsdigt?    

Det er en norsk ide, og den er kort og godt, at 

scenarie ikke må vare mere end 15 minutter. 

(Men jeg er nu lidt afslappet på det punkt.) 

Spilleder instruktionSpilleder instruktionSpilleder instruktionSpilleder instruktion    
Du må ikke fortælle spilleren, at hun vil få et 

afslag, det kan godt være, at hun regner det ud, 

men du må ikke sige det. 

Lad samtalerne vare så længe som nødvendigt, 

stop når der er sagt, hvad der skal siges, men er 

der godt flow i samtalen, så træk den gerne lidt 

længere. Det gør ikke så meget, hvis I går over de 

15 minutter. 

Når I laver telefonsamtalerne, så brug jeres 

mobiler i stedet for en tom hånd. Har du ingen 

mobil, så tag og køb eller lån en. Det samme 

gælder spilleren. 

Med hensyn til at spille telefonopkald, så med 

mindre, der står, hvordan samtalen starter, så er 

det op til jer hvordan. Men tag den mulighed der 

er kortest. Ikke noget med først at spille, at den 

ene trykker nummeret ind. Det går ikke noget, 

hvis I faktisk starter midt i samtalen. 

Angående tidens gang i fiktionen: så er det sådan 

set ligegyldigt, om I synes, at alle samtalerne 

lægger lige efter hinanden samme dag, eller om 

der i virkeligheden går nogle dage mellem hver. 

Der er nok gået noget tid, mellem de to halvdele, 

men hvor meget er underordnet. Kort sagt: 

tidens forløb i fiktionen spiller ikke nogen rolle i 

dette scenarie. 

DisclamerDisclamerDisclamerDisclamer    

Jeg ved ikke, om man kan miste sine muligheder 

og rettigheder så hurtigt, som Aisha gør i dette 

scenarie. Men ting alla dette sker. Så dette er 

måske ikke så realistisk, men det er følelsen af, at 

pludselig få frataget sine fremtidsplaner. 

Dette scenarie følger ikke virkeligheden, jeg ved 

ikke hvordan et afslag ser ud eller om en 

socialmedhjælper overhoved er involveret, men 

jeg har skrevet dette ud fra den dramatiske 

effekt, ikke for at vise virkeligheden, men vise 

følelsen af at få hele sin fremtid aflyst af et enkelt 

ord. Aktivt medborgerskab. 



HandoutsHandoutsHandoutsHandouts    

Aishas rolleark 

En kort beskrivelse af rollen, men der er meget, 

der er usagt. Det er op til spilleren selv at finde på 

alle detaljerne, men det behøver faktisk ikke blive 

sagt, det må gerne være kun til stede i spillerens 

hoved. 

Brevet 

Det afslag som spilleren får. Hold det gemt for 

spilleren. Inden du møder spilleren, er det vigtigt, 

at du ligger brevet til side og folder det to gange. 

OpstartOpstartOpstartOpstart    
Spørg spilleren, hvordan hun er, når hun taler i 

telefon. Jeg personligt går frem og tilbage på 

samme lille stykke gulv. Hvordan er du, når du 

snakker i telefon? Brug mit eksempel eller dit 

eget, hvis spilleren er i tvivl om, hvad du mener.  

Bed derefter spilleren om at vise dig, hvordan 

hun snakker i telefon. Dette er udgangspunktet, 

hun må selvfølgelig gerne ændre det undervejs, 

men sådan starter hun. 

Første halvdelFørste halvdelFørste halvdelFørste halvdel    
Aisha snakker med folk og planlægger sin fremtid 

i Danmark. 

SocialmedarbejderenSocialmedarbejderenSocialmedarbejderenSocialmedarbejderen    

Du ringer til Aisha, du er socialmedarbejderen 

Louise, der har behandlet hendes sag. Hun 

fortæller, at hun lige har sendt Aishas sag af sted, 

og det er nærmest sikkert, at hun får godkendt 

hendes ansøgning om dansk statsborgerskab. 

Louise kan i hvert fald ikke se nogen grund til, at 

den ikke skulle gå igennem. 

Lånet til lejlighedenLånet til lejlighedenLånet til lejlighedenLånet til lejligheden    

Aisha snakker med en fra banken om den 

endelige godkendelse af deres lån til en lejlighed, 

de har tænkt sig at købe. Du skal huske at få 

hendes adresse, så du kan sende de sidste 

papirer. Husk også at fortælle, at du har 

modtaget de underskrevne kontrakter, og de er 

ved at blive behandlet. 

Forældrene kommer på besøgForældrene kommer på besøgForældrene kommer på besøgForældrene kommer på besøg    

I godt humør ringer Aisha for at aftale, hvornår 

forældrene kommer på besøg. Det er moren, der 

tager telefonen. Fortæl spilleren, at hun skal 

sørger for at få nummeret på deres fly. Men du 

skal sørger for at snakke om alt andet end det. 

Moren vil høre, hvad socialmedarbejderen, sagde 

og når hun høre det, kan hun ikke stoppe med at 

snakke om, hvor fantastisk det er. 

Du har fået jobbetDu har fået jobbetDu har fået jobbetDu har fået jobbet    

Pludselig ringer det fra den arbejdsplads Aisha 

har søgt stilling hos, det er hendes drømmejob, 

og husk at fortælle hende det. De fortæller, at 

hun har fået stillingen, og de glæder sig rigtigt 

meget til at have hende hos dem. 

En snak med kærestenEn snak med kærestenEn snak med kærestenEn snak med kæresten    

Kæresten Kristian ringer fra arbejdet for at sige, 

han tager forbi sushi stedet på vej hjem, og 

henter aftensmad. Fortæl spilleren, at hun skal 

være begejstret og ikke kunne vente med at 

fortælle om samtalen med socialmedarbejderen 

og ansættelsen. Men også at hun gerne må prøve 

at gøre det lidt spændende, som man jo gør, når 

man har en god nyhed. Når Kristian hører om det, 

bliver han også glad og lover at købe en flaske 

champagne med hjem. 



Svaret ankommer med postenSvaret ankommer med postenSvaret ankommer med postenSvaret ankommer med posten    
Efter den sidste samtale, så sid lige ganske kort i 

tavshed, ca. fem sekunder. Giv nu spilleren 

brevet med afvisningen og lad hende folde det ud 

og læse det. Giv hende fem sekunder til at lade 

den synke ind. Sig så med dæmpet stemme at, nu 

er du nød til at ringe til nogle folk. Gennemspil så 

følgende samtaler: 

Anden halvdelAnden halvdelAnden halvdelAnden halvdel    

Lånet til lejlighedenLånet til lejlighedenLånet til lejlighedenLånet til lejligheden    

Aisha må ringe til banken og sige, at de skal 

stoppe behandlingen af hendes låneansøgning. 

Bankpersonen er noget overrasket og lidt skuffet, 

og udtrykker en smule irritation over, at de har 

været igennem alt det, for at det blot bliver 

aflyst. Forklaringer om, at det er på grund af 

afslaget, falder for døve øre.  

Du har fået joDu har fået joDu har fået joDu har fået jobbetbbetbbetbbet    

Derefter skal Aisha ringe til arbejdet. De er dybt 

chokeret og hun stilles om til chefen, som er 

noget rystet og en anelse vred. Nu har de brugt 

så mange resurser på at finde den helt rigtige, og 

så kan hun ikke tage stillingen. Han beskylder 

hende ikke direkte, men det skal siges mellem 

linjerne. 

Forældrene kommer på besøgForældrene kommer på besøgForældrene kommer på besøgForældrene kommer på besøg    

Så skal forældrene have nyhederne. Denne gang 

er det faren, der tager telefonen. Han er rystet og 

trøstende, men foreslår også, om hun ikke bare 

bør rejse hjem til dem. I baggrunden spørger 

moren, hvad det er. Fortæl, hvordan Aisha kan 

høre, moren begynde at græde, da hun hører 

nyheden. Aisha skal sådan set blot få dem til at 

afbestille flyrejsen, og kan slutte samtalen kort 

efter det er opnået. 

En snak med kærestenEn snak med kærestenEn snak med kærestenEn snak med kæresten    

Endelig skal Aisha ringe til kæresten og fortælle 

om afslaget. Han er som den første forstående og 

lyttende til, hvad hun føler. Få spilleren til at 

fortælle alt, hvad hun tænker om det hele. Lyt 

tålmodigt og stil spørgsmål, der får spilleren til at 

fortælle åbent om hendes tanker. Kæresten er 

ren forståelse, omsorg og lyttende. 

Når den samtale er slut, så lad spilleren lægge 

mobilen fra sig og sidde i nogle få sekunder og så 

er scenariet slut. Giv hinanden et knus og snak 

om oplevelsen, og fortæl gerne mig, Simon, 

hvordan det gik.

 

  



AishaAishaAishaAisha    
Du er en ung kvinde fra Mellemøsten. Dine 

forældre bor stadig der nede, men du har boet i 

Danmark i mange år, siden du tog din 

universitetsuddannelse her. Du er uddannet i et 

moderne kreativt fag. Du kommer sammen med 

din danske kæreste Kristian. 

Du kan rigtigt godt lide Danmark, naturen er blid 

og luften er mild og fugtig. Folk er venlige, og du 

elsker at cykle en lang tur i de tidlige 

forårsmorgner. 

Du er vellidt blandt venner og studiekammarater 

og du er tit den, de kommer til, når de har brug 

for et venligt øre. 

Du har ansøgt om statsborgerskab, og skal nu 

snakke med din socialrådgiver, Louise, en sidste 

gang inden hun sender ansøgningen af sted. 

Du skal også huske at ringe til dine forældre, som 

snart kommer på besøg og få nummeret på deres 

fly. 

Endelig går du spændt og venter svar på den 

jobsamtale du var til fornyligt. Det er så absolut 

dit drømme job, og du synes samtalen gik rigtigt 

godt. 

  



Kære AishaKære AishaKære AishaKære Aisha    
 

Angående din ansøgning til statsborgerskab i Danmark 

Vi har efter en grundig vurdering besluttet, at du ikke lever op til 

kravene om aktivt medborgerskab. 

Vi må derfor med beklagelse meddele, at vi ikke kan godkende den, og du 

ikke får dansk statsborgerskab. 

Vi må også infomere dig om at, på grund af dette afslag, ophører din 

permanente opholdstilladelse om to uger. 

Du kan genansøge om midlertidig opholdstilladelse, men der er en 

behandlings tid på tre uger. 

Venlig hilsen 

Indvandre service 


