
  

Modul 9 - cases: Seksualitet og krop                     

Case 1 

Du er Bydelsmor 

Fatima er gravid, men hun ved meget lidt om graviditet, om hvad der sker med kroppen og hvordan en 

fødsel foregår. Hun har aldrig talt med sin mor eller sine veninder om kvindekroppen.  

Fatimas jordemoder har givet hende noget materiale, som viser, hvad der sker med hendes krop og babyen 

i maven. Materialet forklarer også om fødslen, men hun tør ikke kigge på det eller tale med sin mand. Hun 

er meget genert og synes det er svært og skamfuldt at tale med sin mand om graviditet. Hun føler sig alene. 

Svar på: 

Hvordan vil du råde hende? 

Hvor skal hun gå hen for at få mere viden og hjælp? 

 

 

Case 2 

Du er Bydelsmor 

Rana opdager, at hendes søn engang imellem ser pornobilleder på sin computer. En dag hvor hun kommer 

ind på hans værelse ser hun, at han kigger på nøgne damer. 

Hun er i tvivl, om hun skal tale med ham, lade som ingenting eller bede hans far tale med ham. 

Svar på: 

Hvordan vil du råde hende? 

Hvor skal hun gå hen for at få mere viden og hjælp? 

 

 

Case 3 

Du er Bydelsmor 

Sana vil gerne være gravid. Hende og hendes mand har forsøgt i over et år, men der sker ikke rigtigt noget. 

De har ca. sex hver 14. dag og håber snart det vil lykkedes. Hendes mand synes, at Sana skal gå op til lægen 

og bliver undersøgt. For der må jo være noget galt med hende. Hvad er hendes muligheder? 

Svar på: 

Hvordan vil du råde hende? 

Hvor skal hun gå hen for at få mere viden og hjælp? 



  

Case 4 

Du er Bydelsmor 

Sarah er en ung pige på 14 år. Begge hendes forældre kommer fra Jordan og hendes mor har sagt, at hun 

ikke må have sex før ægteskabet. Men hvad er egentlig sex? Må hun godt holde en dreng i hånden og 

kysse? Hun er ret meget i tvivl? 

Svar på: 

Hvordan vil du råde hende? 

Hvor skal hun gå hen for at få mere viden og hjælp? 

 

 

Case 5 

Du er Bydelsmor 

Jasmin går på Handelsskolen og har mange venner og veninder. Hun har talt med sine forældre om, at hun 

gerne vil giftes med en mand, som også er muslim. Men hun vil meget gerne finde ham selv. Nu er der sket 

det, at hun er blevet meget tæt med en veninde og er begyndt, at få følelser for hende. Hun glæder sig helt 

vildt til at se hende og når de krammer får hun lyst til at komme tættere på.  

Er hun lesbisk? Skal hun tale med sin mor om det? Hun ved slet ikke hvordan hendes forældre vil reagere. 

Eller skal hun tale med veninden om det? Eller bare holde det for sig selv og se om det går over? 

Svar på: 

Hvordan vil du råde hende? 

Hvor skal hun gå hen for at få mere viden og hjælp? 

 

 

Case 6 

Du er Bydelsmor 

Amira er bekymret for at hendes søn på 18 år måske er mere interesseret i drenge end i piger. Hun har 

nemlig hørt ham tale i telefon, hvor hun synes de talte om det og hun har aldrig hørt ham tale om piger, 

sådan som nogen af hans venner gør. 

Amira ved ikke, hvordan hun skal snakke med ham om det. Hun synes det er forkert.  Hun er bange for, at 

andre tænker, det samme og hun ved, at hendes mand under ingen omstændigheder vil acceptere det eller 

snakke om det. 

Svar på: 

Hvordan vil du råde hende? 

Hvor skal hun gå hen for at få mere viden og hjælp? 


