
 

 

Modul 6 – cases: Udfordringer i ægteskabet                                      

Case 1 – Udfordringer i ægteskabet  

Du er gift og har 2 børn med din mand. Han går på arbejde og du passer hus og børn. Du har ikke din egen 

konto i banken, så når du skal købe ind, skal du først spørge din mand om penge. Du synes, det er 

ubehageligt at skulle bede ham om penge hele tiden, for du ved, at du også får nogle penge fra kommunen. 

Du ved ikke hvor mange penge I har, det er din mand som giver dig penge hver måned.  

 

 

 

 

Case 2 - Udfordringer i ægteskabet 

Du banker på døren hos en Bydelsmor som du havde mødt til et arrangement på Biblioteket. Du er 29 år og 

mor til to børn på 2 og 4.  Du fortæller, at din mand lige har slået dig og det ældste barn. Du græder og 

spørger, hvad du skal gøre, du kan ikke holde det ud mere. Han har slået dig mere og mere gennem det 

sidste år, og nu er han også begyndt at slå det store barn, når han bliver rigtig gal. 

 

 

 

 

 

Case 2 - Udfordringer i ægteskabet 

Du mødte en Bydelsmor til et arrangeret om familieliv. Du lavede en af tale med hende alene, så I har aftalt 

et møde. Du fortæller, at din mand tvinger dig til at have sex med ham, selvom du ikke vil og du har 

overvejet længe, at du ikke har lyst til at være sammen med ham mere. I er uenige om alt for mange ting, 

og han vil ikke have at du lærer noget nyt og går til de ting, som hun synes er sjovt. Du har besluttet, at du 

gerne vil skilles, men er bange for hans reaktion og omgivelsernes reaktion. Og du ved heller ikke hvor du 

skal gå hen. Du har 3 børn på 2, 4 og 7 år. 


