Studie- og karriereperspektiv i religionsfaget
Med reformen i 2017 kom et øget fokus på elevernes studie- og karriereperspektiv. Det betyder at
skolerne og fagene er forpligtede på at støtte elever og kursister i at skabe en kobling mellem skole,
fag og omverden, for derigennem at styrke de unges valg og afklaring der er knyttet til deres valg af
uddannelse og arbejdsliv.
Her følger en række skabeloner, der kan bruges til denne afsøgning. Skabelonerne er udarbejdet af
Dorte Thelander Motzfeldt (Vesteegnen HF & VUC) og Peter Westh (Hf-Centret efterslægten) i
forbindelse med FIP-kurserne i 2019.
Ideen er at man i faggruppen lokalt kan anvende skabelonerne til en afklaring af, hvordan der i
religionsfaget er en række relevante studie- og karriereperspektiver i faget, der med fordel kan inddrages.
Efter de tomme skabeloner findes en række eksempler på, hvordan de blev udfyldt af deltagerne på
FIP-kurset i religion i 2019.

Folkeskolelærer
Fakta:

Lærer i folkeskolen
Varighed: 4 år
Adgangskrav: Gymnasial eksamen samt særlige adgangskrav

Som folkeskolelærer skal du undervise og
kunne lide at lede og støtte børn og unges udvikling. Du skal have lyst til selvstændigt at
være på, men også at arbejde tæt sammen
med andre mennesker.
På uddannelsen lærer du at planlægge og udvikle din undervisning både fagligt og pædagogisk. Du får viden om de fag, du senere skal undervise i, og du lærer at formidle din viden til børn og unge på forskellige klassetrin. Der indgår flere praktikperioder i uddannelsesforløbet.
De fleste lærere får arbejde i folkeskolen, på en privatskole eller på en efterskole. Men
læreruddannelsen kan også give mulighed for at arbejde som fx konsulent eller vejleder.

Lykke Dorning, lærerstuderende på Campus Carlsberg:

”Religionsfaget er vigtigt, da det er med til at nedbryde tabuer og bygge bro mellem forskellige religioner. Forståelse for religion er med til at skabe forståelse for andre mennesker og deres livsanskuelser. I min uddannelse som lærer gør faget mig bedre i stand
til at møde eleverne bedst muligt og forstå deres kultur og religion. For eleverne gør faget også at de lærer sig selv og deres lands historie og kultur bedre af kende.”

Hvad kan vores
fag bidrage
med?
Hvordan kan vi
lære dem det?
Hvilke forløb
kan det passe
til?

2

Religionshistoriker
Fakta
Arbejdssteder: Fremstillingsvirksomheder, Offentlige og private forskningsvirksomheder
Stillingsbetegnelser:
Forsker, naturvidenskab og teknik; Forsker, samfundsvidenskab; Forsker, sundhedsvidenskab;
Forsker, teologi; Udviklingsingeniør, Antropolog, Etnolog, Historiker, Kunsthistoriker, Litteraturhistoriker, Religionshistoriker

Normalt er brugen af ordet forskning synonymt med videnskab. Det
gælder især, når der er tale om aktivt opsøgende arbejde inden for et
felt.

Burhan Bayhan, Studerende på Tors, religionsvidenskab:

”Undervisningen på Religion B niveau har givet mig anledning til at nærstudere religionerne og forstå deres historiske udvikling såvel som deres diskurs og praksis. Som værende praktiserende muslim har det været urolig spændende, at kunne forstå religiøs praksis i
form af ritualer, ved hjælp af teori som redskab. Dette har jeg taget med mig, og det har
været til stor hjælp i min videregående uddannelse, hvor objektivitet og at kunne se tingene udefra er ret essentielt. Endvidere har Religion B været den største årsag til at jeg i
dag studerer religionsvidenskab som tilvalg på Københavns Universitet. Under mit religionsvidenskab studie kunne jeg bedre forstå hvorfor Religion B er et af de specifikke adgangskrav for en optagelse, for uden en gennemførelse af Religion B på ens ungdomsuddannelse ville man være på bar bund.”

Hvad kan vores fag bidrage med?

Hvordan kan
vi lære dem
det?
Hvilke forløb
kan det passe
til?
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Jordemoder
Fakta
Type: Professionsbacheloruddannelse
Varighed: 3½ år
Adgangskrav: Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav

På jordemoderuddannelsen får du viden om graviditet,
fødsel og tiden med et nyfødt barn. Du lærer at vejlede om og at yde omsorg og behandling i hele familiedannelsesprocessen.
Du får undervisning i fødselslære samt en lang række natur- og sundhedsvidenskabelige
fag som fx anatomi, fysiologi, mikrobiologi og sygdomslære. Du lærer også om psykologi,
pædagogik og samfundsvidenskab, så den studerende kan støtte den nye familie i hele
familiedannelsesprocessen. Som færdiguddannet jordemoder finder du typisk job på forskellige afdelinger på et hospital, hvor man varetager omsorg for gravide, fødende eller
nyfødte børn og deres familier. Der er også mulighed for at arbejde med fx hjemmefødsler,
samtaler, undervisning, fødselsforberedelse, scanninger og på barselhotel samt i lægepraksis. Det vil også være muligt at finde job i f.eks. kommunalt og privat regi.

Mia Wahl Nielsen, Jordemoder:

”Hvordan forklarer man på et par linjer, hvordan man bruger sin viden om religion i sit
virke som Jordemoder når man på alt for kort tid har stået med alt for mange triste
skæbner og har støttet familier i tabet af deres børn. Når man tager fodaftryk fra små
fostre og hjælper familier med at lægge deres tabte små i kiste, hjælper dem med at kontakte præst eller imam eller en helt tredje. Jeg har gjort brug af min viden så meget i mit
job som Jordemoder, og den grundlæggende viden og respekt for andres tro var en uvurderlig gave som hjalp mig med at yde den omsorg der var brug for når der var brug for
den.”

Hvad kan vores fag bidrage
med?
Hvordan kan vi
lære dem det?
Hvilke forløb
kan det passe
til?
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Arkitekt
Fakta
Varighed: 3 år
Adgangskrav: Gymnasial eksamen. Optagelsesprøve

På bacheloruddannelsen får du grundlæggende viden om at designe bygninger, byområder
og landskaber. Ud over de praktiske færdigheder, uddannelsen giver dig, lærer du også at
indarbejde alle de faktorer, der påvirker et projekt. Det vil sige hensynet til etik, æstetik, funktion, teknologi, miljø og samfund.
Arkitektur krydser landegrænser, og du har mulighed for at arbejde på både danske og
internationale tegnestuer efter endt kandidatuddannelse.

Kristoffer Johan Nielsen, arkitektstuderende:

”Hvis du vil vide noget om skygger, tager du i kirke. Hvis du vil vide noget om det,
som kaster skygger, studerer du religion.
Religion er en grundlæggende kraft i os alle, en kraft jeg har kunne mærke et utal af
gange, en kraft som har pirret min nysgerrighed, en kraft jeg måtte lære at kende. På
arkitektskolen er det flere gange kommet bag på mig, hvor stor og relevant den værktøjskasse af begreber, teorier og tilgange fra religionsfaget har været. Med et går en
forbindelse op for mig om gudsbegrebet midt i en forelæsning, om græske templer,
jeg ser ritualernes betydning folde sig ud i den nye kirke i Sydhavnen, og jeg finder
arkitektonisk inspiration ved mana-virkningen i moskéens lysindfald, og dette er kun
begyndelsen! Jeg har tit tænkt på det, jeg har lært i religion som et par briller, briller
som jeg har kunnet tage af og på efter behov, briller som har givet mig klarsyn, udsyn
og briller jeg altid har med mig hvad end jeg gør. Men der er nu det ved briller, at de
bliver vanedannende til en del af ens personlighed, og så skal de selvfølgelig pudses engang i mellem”.

Hvad kan vores fag bidrage
med?
Hvordan kan vi
lære dem det?
Hvilke forløb
kan det passe
til?
5

Sygeplejerske
Fakta
Arbejdssteder: Sygehuse, Lægeklinikker, Kommuner
Stillingsbetegnelser: Sygeplejerske

Som sygeplejerske arbejder du med pleje og behandling af patienter
på hospitaler, plejehjem eller i hjemmet.
Som sygeplejerske skal du være god til at tale med mennesker i ofte
belastede situationer og du skal kunne samarbejde med andre. Arbejdet kræver en høj grad af tolerance og respekt over for den enkelte patient, herunder pati-

Sonja Bibi, sygeplejerske studerende på Metropol:

”Jeg gik ind i Religionsfaget uden en forforståelse. Man har ofte nogle fordomme med
sig omkring de forskellige overbevisninger. Men faget gav mig et indblik i hvordan folk
praktiseret deres overbevisning. Jeg blev mere bevidst og jeg fik en større forståelse for
faget. I dag mærker og ser jeg det også i min profession da jeg er i møde med forskellige
mennesker, med forskellige kulturelle forståelser og religiøse overbevisninger.”
entens livsstil, sygdomsopfattelse m.v.
Det kan være belastende, både fysisk og psykisk, og kræver et godt helbred. Udviklingen
inden for behandlingsteknologien betyder, at patienterne er indlagt i kortere tid på sygehusene. Mange sygeplejeopgaver foregår derfor i institutioner eller i patienternes eget hjem.

Hvad kan vores fag bidrage med?
Hvordan kan
vi lære dem
det?
Hvilke forløb
kan det passe
til?
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Kulturmedarbejder
Fakta
Arbejdssteder: Kommunernes kulturforvaltning
Stillingsbetegnelser: Kulturmedarbejder

En kulturmedarbejder er koordinator, projektleder og administrator af kulturtilbud.

I takt med, at de kulturelle tilbud til borgerne bliver mere og mere varierede og målrettede, ansætter
kommunerne medarbejdere til at skabe rammerne for kulturaktiviteterne.
Kulturmedarbejdernes primære opgaver er at koordinere aktiviteterne og informere borgerne om dem.

Jonas Riff Bøger, Kulturmedarbejder og event manager

”Der er en masse sociale mønstre på overordnet plan ved eks. koncerter som godt kan
spores til diverse af de undersøgelser vi læste om fra eks. Durkheim osv. en koncert
eller et foredrag er ligeså meget en seance som en gudstjeneste. Så det har helt klart
givet noget verdenssyn som jeg nok underbevidst bruger i jobbet også”.

Hvad kan vores fag bidrage
med?
Hvordan kan vi
lære dem det?
Hvilke forløb
kan det passe
til?
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Marketingkoordinator
Fakta
Navn: Afsætningsstrategi (akademiuddannelsen i salg og markedsføring)
Type: Akademiuddannelse
Varighed: 3-6 måneder på deltid
Adgangskrav: Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi: Deltagerbetaling på 4.500 - 12.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Marketingstrategi og forretningsudvikling (akademiuddannelsen i salg og markedsføring)

Modulet giver en grundlæggende forståelse for afsætningsmæssige begreber, modeller og
værktøjer, så du kan deltage aktivt i salgs- og markedsføringsopgaverne.
Du vil bl.a. beskæftige dig med markedsføring, strategisk planlægning, købsadfærd og
segmentering. Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen i salg og markedsføring.

Bo Bay, International marketingskoordinator

”I min stilling som International Marketingskoordinator møder jeg ofte mange forskellige kulturer og religioner. Religionsfaget har for mig betydet en større forståelse og
empati for mine samarbejdspartnere rundt om i verden. Grundlæggende mener jeg, at
det er essensen af hele religionsfaget. Evnen til at kunne forstå hinanden på tværs af
kultur og religion. Det er en vigtig gave at have med i det multikulturelle samfund vi
lever i hver dag.”

Hvad kan vores fag bidrage med?
Hvordan kan
vi lære dem
det?

Hvilke forløb
kan det passe
til?
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Fysioterapeut
Fakta
Arbejdssteder: Klinikker, Sygehuse, Plejehjem, Virksomheder, Idrætsklubber
Stillingsbetegnelser: Fysioterapeut, Idrætsmassør

Fysioterapeuter behandler og genoptræner patienter, der lider af muskelsmerter eller tilsvarende fysiske skader. Det kan være alt fra tennisalbuer
og sportsskader til alvorlige motoriske problemer i forbindelse med forskellige sygdomme. De deltager også i sundhedsfremmende og forebyggende fysioterapeutisk arbejde og rådgiver om, hvordan man forebygger
fx nedslidning af kroppen.

Simon Dueholm Nørgaard, Fysioterapeut og master i sundhedsjura:

”Jeg læste til fysioterapeut og senere tog jeg en master i rehabilitering og sundhedsjura på Syddansk Universitet. I dag arbejder jeg som afdelingsleder på et rehabiliteringscenter.
På centeret har vi mange som borgere som er syge og ved at afslutte livet. Jeg synes
det er vigtigt at folk også har mulighed for at få "åndelig rehabilitering" så jeg har arrangeret en aftale med den lokale folkekirke og de sender to præster, der kommer og
holder gudstjeneste på rehabiliteringscenter. I arbejdet med sundhed og sygdom så er
der også lavet nogle undersøgelser på at religiøse folk kommer sig bedre en ikke religiøse. I min fritid arbejde jeg også lidt med yoga og meditation, som også har rødder i
det religiøse. Men generelt prøver jeg i mit arbejde og privatliv at respektere andres
religion, hvilket er nemmere når man kender lidt til det fremmede og andre religioner.”

Hvad kan vores
fag bidrage
med?
Hvordan kan vi
lære dem det?
Hvilke forløb
kan det passe
til?
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Bibliotekar
Fakta
Arbejdssteder:
Biblioteker, Virksomheder og it-firmaer
Jobtyper:
Bibliotekar, Informationsmedarbejder,
Databaseadministrator

På offentlige biblioteker hjælper bibliotekaren publikum med at finde litteratur og relevante oplysninger og viser, hvordan man bruger biblioteket. Bibliotekaren indkøber også bøger og er på den
måde med til at bestemme, hvad biblioteket skal have på hylderne.

Hvad kan vores
fag bidrage
med?

Hvordan kan vi
lære dem det?

Hvilke forløb
kan det passe
til?
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Personalemedarbejder
Fakta
Arbejdssteder:
Personaleafdelinger, Konsulentfirmaer
Stillingsbetegnelser:
Personalemedarbejder, HR-konsulent, Personalekonsulent, Uddannelseskonsulent

Som personalemedarbejder arbejder du med de områder på en arbejdsplads, som har med de ansatte
og deres forhold at gøre. Det kaldes som regel personaleadministration eller Human Resource (HR).
Du vil også kunne støde på betegnelserne Human Resource Development (HRD) og Human Resource Management (HRM).
Du kan fx beskæftige dig med lønforhandlinger, efteruddannelse, arbejdsmiljø samt med ansættelser og afskedigelser. Hvor bredt eller specialiseret du kommer til at arbejde, afhænger af arbejdspladsens størrelse og organisering.

Hvad kan vores
fag bidrage
med?

Hvordan kan vi
lære dem det?

Hvilke forløb
kan det passe
til?
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Revisor
Fakta
Arbejdssteder:
Revisionsvirksomheder, Banker, Forsikringsselskaber, Skatteforvaltninger
Stillingsbetegnelser:
Statsautoriseret revisor, Revisor, Revisorassistent, Revisormedhjælper

Det er afgørende, at virksomheder, pengeinstitutter og andre institutioner har tillid til hinandens
økonomi. Derfor har du stor betydning som revisor. Din påtegning af regnskaberne er en garanti for,
at de overholder lovgivning og gældende standarder.
Revisorers kunder og samarbejdspartnere er ofte meget forskelligartede og har forskellige forudsætninger. Derfor er det vigtigt at have gode kommunikationsevner.

Hvad kan vores
fag bidrage
med?

Hvordan kan vi
lære dem det?

Hvilke forløb
kan det passe
til?
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Webdesigner
Fakta
Arbejdssteder:
Reklame- og kommunikationsbureauer, Offentlige eller private virksomheder
Stillingsbetegnelser:
Webdesigner, Multimediedesigner, Interaktiv designer, Spildesigner, Projektleder, Funktionel designer, Konceptudvikler

Webdesigneren designer og udvikler brugerflader til internetsider og multimedie-programmer, der
kombinerer forskellige elektroniske medier, som fx foto, video, lyd, grafik, animation og tekst.
Webdesigneren udvikler, gennemfører og implementerer sitet i praksis og kan have en rolle som
projektleder.
Som webdesigner skal du have erfaring med produktion af interaktive medier eller andre former for
elektronisk kommunikation (video, tv, film m.v.), og du skal have kendskab til mange forskellige
fagområder, bl.a. grafik, typografi, billedforståelse, æstetik, interaktiv fortælleteknik, formsprog og
skærmdesign samt jura.

Hvad kan vores
fag bidrage
med?

Hvordan kan vi
lære dem det?

Hvilke forløb
kan det passe
til?
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Indretningsarkitekt
Fakta
Arbejdssteder:
Tegnestuer i private og offentlige virksomheder, Butikskæder, Bladforlag
Stillingsbetegnelser:
Indretningsarkitekt, Indretningsdesigner, Boligstylist, Indendørsarkitekt

Når du arbejder som indretningsarkitekt, går dit arbejde ud på at indrette bygninger og rum af enhver slags. Der bliver ofte lagt mærke til det, når fx butikker, hoteller eller restauranter er flot indrettet, men bygninger som skoler, hospitaler og fabrikker hører også til dit arbejdsområde.
Som indretningsarkitekt skal du ikke kun tage hensyn til de kunstneriske og dekorative sider af indretningen, men også til de sociale, arbejdsmæssige og teknologiske.
Du skal kunne sætte dig ind i brugen og oplevelsen af forskellige typer rum, så de kan indrettes på
den mest hensigtsmæssige måde i forhold til anvendelse, økonomi og udtryk.

Hvad kan vores
fag bidrage
med?

Hvordan kan vi
lære dem det?

Hvilke forløb
kan det passe
til?
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Levnedsmiddeltekniker
Fakta
Arbejdssteder:
Produktionsvirksomheder, Levnedsmiddelkontrollen
Stillingsbetegnelser:
Levnedsmiddeltekniker, Fødevareteknolog, Procesteknolog, Kvalitetsmedarbejder

Levnedsmiddelteknikeren arbejder med kvalitet, produktudvikling, kontrol og fremstilling af fødevarer i de store moderne fødevarevirksomheder. Arbejdsopgaverne er inden for kvalitetsstyring og kontrol, produktionsstyring og proceskontrol samt produktudvikling.
Levnedsmiddelteknikere arbejder sammen med den tekniske ledelse på virksomheder, der producerer levnedsmidler.

Hvad kan vores
fag bidrage
med?

Hvordan kan vi
lære dem det?

Hvilke forløb
kan det passe
til?
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Økonoma
Fakta
Arbejdssteder:
Hospitaler, Plejehjem, Børne- og ungdomsinstitutioner
Stillingsbetegnelser:
Økonoma, Cateringleder, Kostvejleder

Jobbet som økonoma består af såvel praktisk køkkenarbejde som administrativt kontorarbejde og
planlægning.
For begge områder gælder det, at arbejdet forudsætter et stort kendskab til sund kost og dens betydning for helbredet. En økonoma beskæftiger sig typisk med kostplanlægning og madindkøb til patienter på bl.a. plejehjem og hospitaler. Det er derfor vigtigt, at du som økonoma har forståelse for
kostens indflydelse på sygdomme.
Jobbet indebærer, at du har det overordnede ansvar for kosten på den institution, hvor du er ansat.
Der er i de sidste år kommet større fokus på madens betydning for helbredet, og der er således brug
for økonomaer mange forskellige steder. Du kan finde beskæftigelse i både offentligt og privat regi,
og du kan arbejde med såvel unge som ældre.

Hvad kan vores
fag bidrage
med?

Hvordan kan vi
lære dem det?

Hvilke forløb
kan det passe
til?
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Bankfunktionær
Fakta
Arbejdssteder:
Banker og pengeinstitutter
Stillingsbetegnelser:
Bankfunktionær, Bankassistent, Bankrådgiver (all-round), Erhvervsrådgiver, Pensionsrådgiver

De betjener også kunder ved bankens skranker. Det er en vigtig del af funktionlærernes arbejde at
drøfte kundernes ønsker og tage stilling til dem. Når en kunde ønsker at optage et lån, skal de undersøge kundens økonomiske forhold og muligheden for sikkerhedsstillelse. På den baggrund bedømmer de, om pengeinstituttet kan give det ønskede lån.
I et pengeinstitut laver du en del arbejde, som også forekommer på andre kontorer. Du skriver breve, arkiverer, laver statistik og fører korrespondance på fremmede sprog.

Hvad kan vores
fag bidrage
med?

Hvordan kan vi
lære dem det?

Hvilke forløb
kan det passe
til?
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Børsmægler
Fakta
Arbejdssteder:
Banker, Pensionsselskaber, Kreditforeninger
Stillingsbetegnelser:
Børsmægler, Valutahandler, Rådgiver, Analytiker, Dealer

Arbejdet kan både dreje sig om økonomisk rådgivning, handel med aktier, obligationer og andre
værdipapirer eller opgaver af mere analytisk karakter. Som børsmægler er det vigtigt at være opdateret om økonomiske forhold i både ind- og udland. Du skal være interesseret i handel og økonomi
og være dygtig til at jonglere med tal.
Desuden er kundekontakt en central del af jobbet, og du skal derfor have lyst til at kommunikere
med mange forskellige mennesker. Børsmæglere arbejder typisk i banker og børsmæglerselskaber.
Der er dog også mulighed for at finde beskæftigelse i andre virksomheder, der arbejder med finans
og handel.

Hvad kan vores
fag bidrage
med?
Hvordan kan vi
lære dem det?

Hvilke forløb
kan det passe
til?
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Gartneritekniker
Fakta
Arbejdssteder:
Gartnerier, Rådgivningsvirksomheder, Kemikalievirksomheder, Kommuner, Forsøgsstationer, NaturErhvervStyrelsen
Stillingsbetegnelser:
Gartneritekniker, Jordbrugstekniker, Jordbrugsteknolog, Konsulent, Underviser

Som jordbrugsteknolog inden for gartneribranchen ligner dit arbejde på mange måder en gartners,
men du har en større teoretisk viden. Du anlægger haver, kirkegårde og parker, og du dyrker og
sælger blomster, grøntsager, frugt, buske og træer.
Dine opgaver kræver stor viden, og du er typisk den, der planlægger og leder arbejdet. Det gælder
inden for forskellige funktionsområder som anlægsarbejde, pleje, produktion og salg. Som jordbrugsteknolog kan du også arbejde som konsulent og underviser.

Hvad kan vores
fag bidrage
med?

Hvordan kan vi
lære dem det?

Hvilke forløb
kan det passe
til?

19

Skovfoged
Fakta
Arbejdssteder:
Private og statslige skove
Stillingsbetegnelser:
Skovfoged, Skovløber, Skovtekniker, Driftsleder, Klitplantør, Plantør

En skovfogeds eller skovteknikers traditionelle arbejdsplads er private eller statslige skove og skovbrug. I større skovdistrikter kan der være ansat flere skovfogeder, som arbejder under ledelse af en
skovrider.
Du tilrettelægger arbejdet, fører tilsyn og ansætter den nødvendige arbejdskraft.
Du har således ansvaret for tilplantning og pleje af skoven. Du skal sørge for opmåling og afmærkning af træer til hugst og sørge for at tilrettelægge transporten til fast vej i skoven. Også den stadig
vigtigere produktion af pyntegrønt og juletræer tilrettelægges og ledes af dig.

Hvad kan vores
fag bidrage
med?

Hvordan kan vi
lære dem det?

Hvilke forløb
kan det passe
til?
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Rejsebureaumedarbejder
Fakta
Arbejdssteder:
Rejsebureauer, Billetkontorer, Administrationskontorer
Stillingsbetegnelser:
Rejsebureaumedarbejder, Rejseleder

Jobbet indebærer reservation af billetter til tog, busser, færger og fly samt bestilling af hotelværelser. Rejsebureauers opgave går ud på at opfylde kundernes drøm om den perfekte rejse. De arrangerer både ferierejser, erhvervsrejser, individuelle rejser og udflugter.
Arbejdet i rejsebranchen er meget sæsonbetonet.

Hvad kan vores
fag bidrage
med?

Hvordan kan vi
lære dem det?

Hvilke forløb
kan det passe
til?
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Pædagog
Fakta
Arbejdssteder:
Daginstitutioner, Døgninstitutioner, Plejehjem, Hospitaler, Behandlingshjem
Stillingsbetegnelser:
Pædagog, Støttepædagog, Fritidspædagog,
Socialpædagog, SSP-medarbejder, Vuggestuepædagog, Børnehaveklasselærer,
Kunstpædagog

Pædagogisk arbejde handler om omsorg, pleje, opdragelse, undervisning
og vejledning af børn eller voksne.
De fleste pædagoger arbejder i det offentlige. Det kan være i daginstitutioner og døgninstitutioner,
inden for psykiatrien, på behandlingshjem, plejehjem og hospitaler. Fælles for jobbene er, at man
arbejder med mennesker, der har behov for støtte og vejledning i større eller mindre grad.

Hvad kan vores
fag bidrage
med?
Hvordan kan vi
lære dem det?

Hvilke forløb
kan det passe
til?
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Socialrådgiver
Fakta
Arbejdssteder:
Offentlige forvaltninger, Sygehuse, Fagbevægelsen, Handicap- og pensionistorganisationer, Dansk Flygtningehjælp
m.v.
Stillingsbetegnelser:
Socialrådgiver, Socialformidler, Forsorgsmedarbejder, Asylcentermedarbejder, Familievejleder, Integrationskonsulent

Socialrådgivere er ansat til at hjælpe og rådgive mennesker, der har sociale problemer. Arbejdet
kræver modenhed og en god evne til at skabe kontakt til andre mennesker. De fleste er ansat i de
offentlige forvaltninger.
Den familie- og samfundsmæssige indfaldsvinkel i socialrådgiverarbejdet er helt central. Socialrådgivere er i særlig grad uddannet til at vurdere den enkelte i den sammenhæng, han eller hun indgår i.

Hvad kan vores
fag bidrage
med?

Hvordan kan vi
lære dem det?

Hvilke forløb
kan det passe
til?
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Ejendomsmægler
Fakta
Arbejdssteder:
Ejendomshandlere, Ejendomsmæglerfirmaer
Jobtyper:
Ejendomsmægler, Vurderingsmand, Valuar, Ejendomsadministrator, Ejendomsmæglerassistent, Skøns- og synsmand

Ejendomsmæglere formidler køb og salg af grunde, huse, andelsboliger og ejerlejligheder. Mægleren rådgiver sælgeren og vurderer husets værdi. Som ejendomsmægler overtager man det praktiske
arbejde med hussalg fra folk, der gerne vil sælge deres bolig.
Arbejdet går ud på at se på ejendommen, vurdere handelsværdien, fastsætte kontantprisen og rådgive om muligheden for en byggeteknisk gennemgang af ejendommen.

Hvad kan vores
fag bidrage
med?

Hvordan kan vi
lære dem det?

Hvilke forløb
kan det passe
til?
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Klinisk diætist
Fakta
Arbejdssteder:
Hospitaler, Privat praksis
Stillingsbetegnelser:
Klinisk diætist, Ernæringskonsulent, Kostvejleder, Sundhedskonsulent

En klinisk diætist beskæftiger sig med kostens indflydelse på udviklingen af sygdomme samt med
dens betydning for at opnå vægttab. En vigtig opgave for den kliniske diætist er derfor at hjælpe
mennesker til at indtage den rigtige kost for at opnå varigt vægttab eller undgå sygdomme. Som
klinisk diætist rådgiver og vejleder du mennesker om sammenhængen mellem kost og helbred, og
du skal hjælpe dem med at sammensætte en rigtig kost og give dem information om ernæring og
sundhed.

Hvad kan vores
fag bidrage
med?

Hvordan kan vi
lære dem det?
Hvilke forløb
kan det passe
til?
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Laborant
Fakta
Arbejdssteder:
Den kemiske og bioteknologiske industri, Forskningslaboratorier og
kontrolinstanser i stat og kommuner
Stillingsbetegnelser:
Laborant, Laboratorieassistent

Som laborant arbejder du i et laboratorie, hvor du undersøger og analyserer produkter for en virksomhed. Du skal have en stor viden om forskellige stoffer og kemiske reaktioner og desuden være
dygtig til at lave statistikker og skrive rapporter over resultaterne. En laborant har ansvaret for, at
produkterne i en virksomhed lever op til kravene om forbrugersikkerhed og kvalitet. Det kan fx
være kosmetikprodukter, medicinalprodukter eller fødevarer.
Laboranter kan finde beskæftigelse flere forskellige steder, både i privat og offentligt regi. For alle
job gælder det, at arbejder primært foregår i laboratorier.

Hvad kan vores
fag bidrage
med?
Hvordan kan vi
lære dem det?

Hvilke forløb
kan det passe
til?
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Bioanalytiker
Fakta
Arbejdssteder:
Hospitaler, Sygehuse, Lægepraksis, Lægemiddelindustrien, Universiteter
Stillingstbetegnelser:
Bioanalytiker, Histolaborant, Hospitalslaborant

Bioanalytikere arbejder fortrinsvis på lægelaboratorier eller på hospitaler.
De tager blodprøver og andre prøver fra patienter, fx blod- og vævsprøver. Nogle prøver tager bioanalytikerne selv, andre får de fra hospitalsafdelinger og praktiserende læger. Analyseresultaterne
bliver brugt af lægerne til at fastslå, hvad patienten fejler, og til at holde øje med om behandlingen
virker.
Arbejdsfeltet er meget bredt, idet der indgår både komplekst teknologisk udstyr og manuelt arbejde.
Arbejdet stiller krav til en bred faglig viden samt selvstændighed, ansvarsfølelse og samarbejdsevne. Det er vigtigt, at analyserne er nøjagtige, da en eventuel behandling er afhængig af korrekt diagnose.

Hvad kan vores
fag bidrage
med?
Hvordan kan vi
lære dem det?

Hvilke forløb
kan det passe
til?

27

Politibetjent
Fakta
Arbejdssteder:
Politistationer
Stillingsbetegnelser:
Politibetjent, Politiassistent

Som politibetjent er du med til at opretholde sikkerhed og orden i samfundet. De fleste politibetjente arbejder som en del af døgnberedskabet, der træder til ved udrykning i forbindelse med tyverier,
ulykker, husspektakler, demonstrationer og lignende. De hjælper desuden befolkningen og myndigheder i forbindelse med forsvundne personer, dødfundne, tvangsindlæggelser og fogedsager og tager imod anmeldelser om lovovertrædelser. Alle disse sager kræver undersøgelser, og at der bliver
skrevet rapport.
Du skal kunne møde ethvert menneske i øjenhøjde og med situationsfornemmelse, omstillingsparathed og psykisk balance. Desuden skal du besidde personlige kompetencer som analytiske tænkning, helhedsforståelse, handlekraft og evnen til at kommunikere, samarbejde og reflektere.
.Hvad

kan vores fag bidrage
med?

Hvordan kan vi
lære dem det?

Hvilke forløb
kan det passe
til?
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Officer
Fakta
Ansættelsessteder:
Forsvarets kaserner, flyvestationer og søværnets skibe samt Forsvarskommandoen
Stillingsbetegnelser:
Officer, en række militære grader afhængig af værn, pilot

Officerer er ledere af personale og ansvarlige for personalets uddannelse og de bygninger og det
udstyr, som personalet betjener.
Forsvaret deltager desuden i humanitære, fredsbevarende og fredsskabende operationer under FN
og OSCE. Officerer ansættes inden for de tre værn: Hæren, flyvevåbnet og søværnet. I løbet af ansættelsen avancerer officerer til forskellige grader.

Hvad kan vores
fag bidrage
med?

Hvordan kan vi
lære dem det?

Hvilke forløb
kan det passe
til?
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I det følgende optræder en række udfyldte eksempler.
De er alle udarbejdet på FIP-kurserne i religion i februar 2019.
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Folkeskolelærer
Fakta:

Lærer i folkeskolen
Varighed: 4 år
Adgangskrav: Gymnasial eksamen samt særlige adgangskrav

Som folkeskolelærer skal du undervise og kunne lide at lede og støtte børn og unges udvikling. Du skal have lyst til selvstændigt at være på, men også at arbejde tæt sammen
med andre mennesker.
På uddannelsen lærer du at planlægge og udvikle din undervisning både fagligt og pædagogisk. Du får viden om de fag, du senere skal undervise i, og du lærer at formidle din viden til børn og unge på forskellige klassetrin. Der indgår flere praktikperioder i uddannelsesforløbet.
De fleste lærere får arbejde i folkeskolen, på en privatskole eller på en efterskole. Men
læreruddannelsen kan også give mulighed for at arbejde som fx konsulent eller vejleder.

Lykke Dorning, lærerstuderende på Campus Carlsberg:

”Religionsfaget er vigtigt, da det er med til at nedbryde tabuer og bygge bro mellem
forskellige religioner. Forståelse for religion er med til at skabe forståelse for andre
mennesker og deres livsanskuelser. I min uddannelse som lærer gør faget mig bedre i
stand til at møde eleverne bedst muligt og forstå deres kultur og religion. For eleverne
gør faget også at de lærer sig selv og deres lands historie og kultur bedre af kende.”

Hvad kan vores World View Literacy
fag bidrage
med?
Hvordan kan vi Viden om forskellige religioner og deres praksis. Nuancelære dem det? ret. Indefra-udefra tilgangen.
Kvalificere holdninger til religion.

Hvilke forløb
kan det passe
til?
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Alle forløb passer – verdensreligioner
Senmoderne religiøsitet
Religionskritik

Jordemoder
Fakta
Type: Professionsbacheloruddannelse
Varighed: 3½ år
Adgangskrav: Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav

På jordemoderuddannelsen får du viden om graviditet, fødsel og tiden med et nyfødt barn.
Du lærer at vejlede om og at yde omsorg og behandling i hele familiedannelsesprocessen.
Du får undervisning i fødselslære samt en lang række natur- og sundhedsvidenskabelige
fag som fx anatomi, fysiologi, mikrobiologi og sygdomslære. Du lærer også om psykologi,
pædagogik og samfundsvidenskab, så den studerende kan støtte den nye familie i hele
familiedannelsesprocessen. Som færdiguddannet jordemoder finder du typisk job på forskellige afdelinger på et hospital, hvor man varetager omsorg for gravide, fødende eller
nyfødte børn og deres familier. Der er også mulighed for at arbejde med fx hjemmefødsler,
samtaler, undervisning, fødselsforberedelse, scanninger og på barselhotel samt i lægepraksis. Det vil også være muligt at finde job i f.eks. kommunalt og privat regi.

Mia Wahl Nielsen, Jordemoder:

”Hvordan forklarer man på et par linjer, hvordan man bruger sin viden om religion i sit
virke som Jordemoder når man på alt for kort tid har stået med alt for mange triste
skæbner og har støttet familier i tabet af deres børn. Når man tager fodaftryk fra små
fostre og hjælper familier med at lægge deres tabte små i kiste, hjælper dem med at kontakte præst eller imam eller en helt tredje. Jeg har gjort brug af min viden så meget i mit
job som Jordemoder, og den grundlæggende viden og respekt for andres tro var en uvurderlig gave som hjalp mig med at yde den omsorg der var brug for når der var brug for
den.”

Hvad kan vores fag bidrage
med?
Hvordan kan vi
lære dem det?

Grundlæggende etik – at sætte sig i andres sted
Viden om forskellige religioners ritualer.
Rent-urent. Tabueringer
Liv og død, hvem tilhører barnet. Håb-trøst og ord
World view literacy
Faglig metode- komparativt
Innovation – at lære at handle på grundlag af relevant viden

Hvilke forløb
kan det passe
til?

Lave en pjece om synet på liv og død i forskellige religioner
Rollespil
Alle forløb, specielt etik
Frelse, dommedag
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Arkitekt
Fakta
Varighed: 3 år
Adgangskrav: Gymnasial eksamen. Optagelsesprøve

På bacheloruddannelsen får du grundlæggende viden om at designe bygninger, byområder og landskaber. Ud over de praktiske færdigheder, uddannelsen giver dig, lærer du også at indarbejde alle de faktorer, der påvirker et projekt. Det vil sige hensynet til etik, æstetik, funktion, teknologi, miljø og samfund.

Kristoffer Johan Nielsen, arkitektstuderende:

”Hvis du vil vide noget om skygger, tager du i kirke. Hvis du vil vide noget om det,
som kaster skygger, studerer du religion.
Religion er en grundlæggende kraft i os alle, en kraft jeg har kunne mærke et utal af
gange, en kraft som har pirret min nysgerrighed, en kraft jeg måtte lære at kende. På
arkitektskolen er det flere gange kommet bag på mig, hvor stor og relevant den værktøjskasse af begreber, teorier og tilgange fra religionsfaget har været. Med et går en
forbindelse op for mig om gudsbegrebet midt i en forelæsning, om græske templer,
jeg ser ritualernes betydning folde sig ud i den nye kirke i Sydhavnen, og jeg finder
arkitektonisk inspiration ved mana-virkningen i moskéens lysindfald, og dette er kun
begyndelsen! Jeg har tit tænkt på det, jeg har lært i religion som et par briller, briller
som jeg har kunnet tage af og på efter behov, briller som har givet mig klarsyn, udsyn
og briller jeg altid har med mig hvad end jeg gør. Men der er nu det ved briller, at de
bliver vanedannende til en del af ens personlighed, og så skal de selvfølgelig pudses engang i mellem”.

Arkitektur krydser landegrænser, og du har mulighed for at arbejde på både danske og
internationale tegnestuer efter endt kandidatuddannelse.

Hvad kan vores fag bidrage
med?
Hvordan kan vi
lære dem det?
Hvilke forløb
kan det passe
til?
33

Tanker bag forskellen på den materielle dimension
Betydning af kraft og symbolik- kendskab til den symbolske verden
Forståelse for ritualers betydning
Æstetik i de forskellige religioner
Forløb om helligsteder og symboler
Almindelig faglighed om ritualer og deres betydninger
Ekskursioner
videoer
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Sygeplejerske
Fakta
Arbejdssteder: Sygehuse, Lægeklinikker, Kommuner
Stillingsbetegnelser: Sygeplejerske

Som sygeplejerske arbejder du med pleje og behandling af patienter på hospitaler, plejehjem eller i hjemmet.
Som sygeplejerske skal du være god til at tale med mennesker i ofte belastede situationer
og du skal kunne samarbejde med andre. Arbejdet kræver en høj grad af tolerance og respekt over for den enkelte patient, herunder patientens livsstil, sygdomsopfattelse m.v.
Det kan være belastende, både fysisk og psykisk, og kræver et godt helbred. Udviklingen
inden for behandlingsteknologien betyder, at patienterne er indlagt i kortere tid på sygehusene. Mange sygeplejeopgaver foregår derfor i institutioner eller i patienternes eget hjem.

Sonja Bibi, sygeplejerske studerende på Metropol:

”Jeg gik ind i Religionsfaget uden en forforståelse. Man har ofte nogle fordomme med
sig omkring de forskellige overbevisninger. Men faget gav mig et indblik i hvordan folk
praktiseret deres overbevisning. Jeg blev mere bevidst og jeg fik en større forståelse for
faget. I dag mærker og ser jeg det også i min profession da jeg er i møde med forskellige mennesker, med forskellige kulturelle forståelser og religiøse overbevisninger.”

Hvad kan vores fag bidrage med?
Hvordan kan
vi lære dem
det?
Hvilke forløb
kan det passe
til?
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Kulturforståelse
Indsigt i ritualer og kønsroller
Etik også medicinsk etik
Sproglig bevidsthed
Læse om forskellige religioner i forskellige kulturelle kontekster
Få besøg af fagfolk
Det er allerede i undervisningen, men kan ekspliciteres
Kost-halal
Jehovas vidner – blod
Islam
Kristendom
Etik
Globalt perspektiv i gennemgangen
Hvad møder vi i verden- i os selv- hjemme.

Kulturmedarbejder
Fakta
Arbejdssteder: Kommunernes kulturforvaltning
Stillingsbetegnelser: Kulturmedarbejder

En kulturmedarbejder er koordinator, projektleder og administrator af kulturtilbud.

I takt med, at de kulturelle tilbud til borgerne bliver mere og mere varierede og målrettede, ansætter
kommunerne medarbejdere til at skabe rammerne for kulturaktiviteterne.
Kulturmedarbejdernes primære opgaver er at koordinere aktiviteterne og informere borgerne om dem.

Jonas Riff Bøger, Kulturmedarbejder og event manager

”Der er en masse sociale mønstre på overordnet plan ved eks. koncerter som godt kan
spores til diverse af de undersøgelser vi læste om fra eks. Durkheim osv. en koncert
eller et foredrag er ligeså meget en seance som en gudstjeneste. Så det har helt klart
givet noget verdenssyn som jeg nok underbevidst bruger i jobbet også”.

Hvad kan vores fag bidrage
med?

Livsanskuelser, adfærdsmønstre, kulturelle baggrunde.
Ritualiseret adfærd- normer. Omverdensforståelse, tolerance,
mangfoldighed
Viden, symbolik
Målgruppe, afsender-modtager.
World view literacy
Eksistentialisme
Gruppedynamik og adfærd

Hvordan kan vi
lære dem det?

Hvilke forløb
kan det passe
til?
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Van Genneps ritualfaser
Durkheim: effervessens
Indføring i forskellige religioner, indefra-udefra.
Socialkonstruktivisme vs. Essentialisme
Hellig-profan
Feltarbejde
Alle forløb
Lade eleverne skabe et event - innovation

Fysioterapeut
Fakta
Arbejdssteder: Klinikker, Sygehuse, Plejehjem, Virksomheder, Idrætsklubber
Stillingsbetegnelser: Fysioterapeut, Idrætsmassør

Fysioterapeuter behandler og genoptræner patienter, der lider af muskelsmerter eller tilsvarende
fysiske skader. Det kan være alt fra tennisalbuer og sportsskader til alvorlige motoriske problemer i
forbindelse med forskellige sygdomme. De deltager også i sundhedsfremmende og forebyggende
fysioterapeutisk arbejde og rådgiver om, hvordan man forebygger fx nedslidning af kroppen.

Simon Dueholm Nørgaard, Fysioterapeut og master i sundhedsjura:

”Jeg læste til fysioterapeut og senere tog jeg en master i rehabilitering og sundhedsjura på Syddansk Universitet. I dag arbejder jeg som afdelingsleder på et rehabiliteringscenter.
På centeret har vi mange som borgere som er syge og ved at afslutte livet. Jeg synes
det er vigtigt at folk også har mulighed for at få "åndelig rehabilitering" så jeg har arrangeret en aftale med den lokale folkekirken og de sender to præster, der kommer og
holder gudstjeneste på rehabiliteringscenter. I arbejdet med sundhed og sygdom så er
der også lavet nogle undersøgelser på at religiøse folk kommer sig bedre en ikke religiøse. I min fritid arbejde jeg også lidt med yoga og meditation, som også har rødder i
det religiøse. Men generelt prøver jeg i mit arbejde og privatliv at respektere andres
religion, hvilket er nemmere når man kender lidt til det fremmede og andre religioner.”

Hvad kan vores
fag bidrage
med?
Hvordan kan vi
lære dem det?

Hvilke forløb
kan det passe
til?
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Bevidsthed om tabu i forbindelse med afklædthed
Hvad sker der efter døden?
World view literacy- man har forståelse for andres verdensbilleder. medfølelse
Arbejde med tabuer og kropsopfattelser i religionerne
Arbejde med den dimension af religionerne
Rollespil, lærestyrede cases, hvordan løser man forskellige problemer

Traditionelle forløb om individuelle religioner
Som opsamling på forskellige forløb

Personalemedarbejder
Fakta
Arbejdssteder:
Personaleafdelinger, Konsulentfirmaer
Stillingsbetegnelser:
Personalemedarbejder, HR-konsulent, Personalekonsulent, Uddannelseskonsulent

Som personalemedarbejder arbejder du med de områder på en arbejdsplads, som har med de ansatte
og deres forhold at gøre. Det kaldes som regel personaleadministration eller Human Resource (HR).
Du vil også kunne støde på betegnelserne Human Resource Development (HRD) og Human Resource Management (HRM).
Du kan fx beskæftige dig med lønforhandlinger, efteruddannelse, arbejdsmiljø samt med ansættelser og afskedigelser. Hvor bredt eller specialiseret du kommer til at arbejde, afhænger af arbejdspladsens størrelse og organisering.
Hvad kan vores Kulturelle koder
Helligdage
fag bidrage
Madvaner
med?
håntryk

Hvordan kan vi
lære dem det?

Metode
Debatter
Få dem til at reflektere over hvad de kan bruge faget til i fremtidige jobs

Hvilke forløb
kan det passe
til?

Kulturmøde
Alle forløb
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Revisor
Fakta
Arbejdssteder:
Revisionsvirksomheder, Banker, Forsikringsselskaber, Skatteforvaltninger
Stillingsbetegnelser:
Statsautoriseret revisor, Revisor, Revisorassistent, Revisormedhjælper

Det er afgørende, at virksomheder, pengeinstitutter og andre institutioner har tillid til hinandens
økonomi. Derfor har du stor betydning som revisor. Din påtegning af regnskaberne er en garanti for,
at de overholder lovgivning og gældende standarder.
Revisorers kunder og samarbejdspartnere er ofte meget forskelligartede og har forskellige forudsætninger. Derfor er det vigtigt at have gode kommunikationsevner.

Hvad kan vores
fag bidrage
med?

Hvordan kan vi
lære dem det?

Etik, religiøs etik
Generelle humanistiske kompetencer
At kunne navigere i en verden med moralske dilemmaer
At fortolke værdier i senmoderniteten
kulturforståelse
Ære-skam kulturer
Markedsføring og velgørenhed
Ved meta-diskussioner om faget, forløbets og den enkelte lektions formål og mening
Præsentere forskellige synspunkter
Diskussioner

Hvilke forløb
kan det passe
til?
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Etik forløb
Senmodernitetsforløb
islam

Webdesigner
Fakta
Arbejdssteder:
Reklame- og kommunikationsbureauer, Offentlige eller private virksomheder
Stillingsbetegnelser:
Webdesigner, Multimediedesigner, Interaktiv designer, Spildesigner, Projektleder, Funktionel designer, Konceptudvikler

Webdesigneren designer og udvikler brugerflader til internetsider og multimedie-programmer, der
kombinerer forskellige elektroniske medier, som fx foto, video, lyd, grafik, animation og tekst.
Webdesigneren udvikler, gennemfører og implementerer sitet i praksis og kan have en rolle som
projektleder.
Som webdesigner skal du have erfaring med produktion af interaktive medier eller andre former for
elektronisk kommunikation (video, tv, film m.v.), og du skal have kendskab til mange forskellige
fagområder, bl.a. grafik, typografi, billedforståelse, æstetik, interaktiv fortælleteknik, formsprog og
skærmdesign samt jura.
Hvad kan vores Billeders opbygning og analyse
Religiøse symboler
fag bidrage
Diskursanalyse- bevidsthed om modtager, afsender osv.
med?
Kommunikation
Baggrund for religiøs intertekstualitetat forholde sig kritisk til tekster
Kendskab til forskellige worldviews
Målgruppe-forståelse
Kendskab til tabuer

Hvordan kan vi
lære dem det?

Mødet med helligtekster og religionerne
Hvad er det værst tænkelige man kan komme til at gøre hvis man ikke
har viden om religion og etik?
Lave små film
billedanalyse

Hvilke forløb
kan det passe
til?
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Grundforløb i starten af undervisningen med billedanalyse
Alle forløb
Fantasy og religion

Indretningsarkitekt
Fakta
Arbejdssteder:
Tegnestuer i private og offentlige virksomheder, Butikskæder, Bladforlag
Stillingsbetegnelser:
Indretningsarkitekt, Indretningsdesigner, Boligstylist, Indendørsarkitekt

Når du arbejder som indretningsarkitekt, går dit arbejde ud på at indrette bygninger og rum af enhver slags. Der bliver ofte lagt mærke til det, når fx butikker, hoteller eller restauranter er flot indrettet, men bygninger som skoler, hospitaler og fabrikker hører også til dit arbejdsområde.
Som indretningsarkitekt skal du ikke kun tage hensyn til de kunstneriske og dekorative sider af indretningen, men også til de sociale, arbejdsmæssige og teknologiske.
Du skal kunne sætte dig ind i brugen og oplevelsen af forskellige typer rum, så de kan indrettes på
den mest hensigtsmæssige måde i forhold til anvendelse, økonomi og udtryk.
Hvad kan vores Forståelse for traditionelle, moderne og senmoderne værdier

fag bidrage
med?

Den materielle dimension
Feng shui, New age, det simple liv, askese,

Hvordan kan vi
lære dem det?

Hvilke forløb
kan det passe
til?
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Senmodernitet
Buddhisme

Levnedsmiddeltekniker
Fakta
Arbejdssteder:
Produktionsvirksomheder, Levnedsmiddelkontrollen
Stillingsbetegnelser:
Levnedsmiddeltekniker, Fødevareteknolog, Procesteknolog, Kvalitetsmedarbejder

evnedsmiddelteknikeren arbejder med kvalitet, produktudvikling, kontrol og fremstilling af fødevarer i de store moderne fødevarevirksomheder. Arbejdsopgaverne er inden for kvalitetsstyring og kontrol, produktionsstyring og proceskontrol samt produktudvikling.
Levnedsmiddelteknikere arbejder sammen med den tekniske ledelse på virksomheder, der producerer levnedsmidler.
Hvad kan vores Give indsigt i religiøst begrundede regler for rent-urent
Kosher
fag bidrage
Halal

med?

Hvordan kan vi
lære dem det?

Senmoderne læsning af normative skrifter+ fortolkninger

Hvilke forløb
kan det passe
til?

Jødedom
Islam
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Økonoma
Fakta
Arbejdssteder:
Hospitaler, Plejehjem, Børne- og ungdomsinstitutioner
Stillingsbetegnelser:
Økonoma, Cateringleder, Kostvejleder

Jobbet som økonoma består af såvel praktisk køkkenarbejde som administrativt kontorarbejde og
planlægning.
For begge områder gælder det, at arbejdet forudsætter et stort kendskab til sund kost og dens betydning for helbredet. En økonoma beskæftiger sig typisk med kostplanlægning og madindkøb til patienter på bl.a. plejehjem og hospitaler. Det er derfor vigtigt, at du som økonoma har forståelse for
kostens indflydelse på sygdomme.
Jobbet indebærer, at du har det overordnede ansvar for kosten på den institution, hvor du er ansat.
Der er i de sidste år kommet større fokus på madens betydning for helbredet, og der er således brug
for økonomaer mange forskellige steder. Du kan finde beskæftigelse i både offentligt og privat regi,
og du kan arbejde med såvel unge som ældre.
Hvad kan vores Viden om rent-urent i mad til forskellige grupper
Spiseregler
fag bidrage
Klimabevidsthed
med?
Håndtering af madvarer med en multireligiøs kontekst

Hvordan kan vi
lære dem det?

Tema om spiseregler på tværs af religioner, munder ud i fællesspisning

Hvilke forløb
kan det passe
til?

New age
Alle forløb, især islam, jødedom og hinduisme
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Grundlæggende viden og indsigt i løbende politiske diskussioner
Komparative modeller
klassifikationssystemer

Tværfaglig undervisning
Temaforløb: rent-urent

Bankfunktionær
Fakta
Arbejdssteder:
Banker og pengeinstitutter
Stillingsbetegnelser:
Bankfunktionær, Bankassistent, Bankrådgiver (all-round), Erhvervsrådgiver, Pensionsrådgiver

De betjener også kunder ved bankens skranker. Det er en vigtig del af funktionlærernes arbejde at
drøfte kundernes ønsker og tage stilling til dem. Når en kunde ønsker at optage et lån, skal de undersøge kundens økonomiske forhold og muligheden for sikkerhedsstillelse. På den baggrund bedømmer de, om pengeinstituttet kan give det ønskede lån.
I et pengeinstitut laver du en del arbejde, som også forekommer på andre kontorer. Du skriver breve, arkiverer, laver statistik og fører korrespondance på fremmede sprog.

Hvad kan vores
fag bidrage
med?

Menneskeforståelse
Dialog
Demokratisk meningsudveksling
Etik
Mødet med forskellige mennesker med forskellige baggrunde
Etik og refleksioner
Omgang med forskellige oplysninger
Indblik i kulturforståelse

Hvordan kan vi
lære dem det?

God debatkultur
Lyst til at deltage

Hvilke forløb
kan det passe
til?

Det generelle i faget
Etik

44

Børsmægler
Fakta
Arbejdssteder:
Banker, Pensionsselskaber, Kreditforeninger
Stillingsbetegnelser:
Børsmægler, Valutahandler, Rådgiver, Analytiker, Dealer

Arbejdet kan både dreje sig om økonomisk rådgivning, handel med aktier, obligationer og andre
værdipapirer eller opgaver af mere analytisk karakter. Som børsmægler er det vigtigt at være opdateret om økonomiske forhold i både ind- og udland. Du skal være interesseret i handel og økonomi
og være dygtig til at jonglere med tal.
Desuden er kundekontakt en central del af jobbet, og du skal derfor have lyst til at kommunikere
med mange forskellige mennesker. Børsmæglere arbejder typisk i banker og børsmæglerselskaber.
Der er dog også mulighed for at finde beskæftigelse i andre virksomheder, der arbejder med finans
og handel.

Hvad kan vores
fag bidrage
med?

Kulturforståelse
Hvad er etisk godt at investere i
Hvad krænker, tabuer

Hvordan kan vi
lære dem det?

Tema om religion og religioners betydning
Konkret viden om Muhammeds status

Hvilke forløb
kan det passe
til?

Fænomenologiforløb
islamforløb
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Gartneritekniker
Fakta
Arbejdssteder:
Gartnerier, Rådgivningsvirksomheder, Kemikalievirksomheder, Kommuner, Forsøgsstationer, NaturErhvervStyrelsen
Stillingsbetegnelser:
Gartneritekniker, Jordbrugstekniker, Jordbrugsteknolog, Konsulent, Underviser

Som jordbrugsteknolog inden for gartneribranchen ligner dit arbejde på mange måder en gartners,
men du har en større teoretisk viden. Du anlægger haver, kirkegårde og parker, og du dyrker og
sælger blomster, grøntsager, frugt, buske og træer.
Dine opgaver kræver stor viden, og du er typisk den, der planlægger og leder arbejdet. Det gælder
inden for forskellige funktionsområder som anlægsarbejde, pleje, produktion og salg. Som jordbrugsteknolog kan du også arbejde som konsulent og underviser.

Hvad kan vores
fag bidrage
med?

Etik på en kirkegård
Kulturforståelse
Religiøse symboler
Helligt-profant
Generelle humanistiske kompetencer
Naturreligion, rekreative steder
mindfullness

Hvordan kan vi
lære dem det?

Besøge en kirkegård

Hvilke forløb
kan det passe
til?

Kristendomsforløb
Etikforløb
Naturreligioner
Religion i det senmoderne
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Skovfoged
Fakta
Arbejdssteder:
Private og statslige skove
Stillingsbetegnelser:
Skovfoged, Skovløber, Skovtekniker, Driftsleder, Klitplantør, Plantør

En skovfogeds eller skovteknikers traditionelle arbejdsplads er private eller statslige skove og skovbrug. I større skovdistrikter kan der være ansat flere skovfogeder, som arbejder under ledelse af en
skovrider.
Du tilrettelægger arbejdet, fører tilsyn og ansætter den nødvendige arbejdskraft.
Du har således ansvaret for tilplantning og pleje af skoven. Du skal sørge for opmåling og afmærkning af træer til hugst og sørge for at tilrettelægge transporten til fast vej i skoven. Også den stadig
vigtigere produktion af pyntegrønt og juletræer tilrettelægges og ledes af dig.

Hvad kan vores
fag bidrage
med?

Religioners natursyn
Etik fx bioetik
Øget bevidsthed om holisme og organisk omsorg
Et etisk perspektiv for at imødekomme og udfordre spiecisicme
Naturpleje
Hensyn, respekt, tolerance

Hvordan kan vi
lære dem det?

Naturforståelse i de forskellige religioner

Hvilke forløb
kan det passe
til?

Tværfagligt med biologi, naturgeografi mm.
Naturreligioner
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Undervisning i naturens betydning for mennesket

Pædagog
Fakta
Arbejdssteder:
Daginstitutioner, Døgninstitutioner, Plejehjem, Hospitaler, Behandlingshjem
Stillingsbetegnelser:
Pædagog, Støttepædagog, Fritidspædagog, Socialpædagog, SSP-medarbejder, Vuggestuepædagog, Børnehaveklasselærer, Kunstpædagog

Pædagogisk arbejde handler om omsorg, pleje, opdragelse, undervisning og vejledning af børn eller
voksne.
De fleste pædagoger arbejder i det offentlige. Det kan være i daginstitutioner og døgninstitutioner,
inden for psykiatrien, på behandlingshjem, plejehjem og hospitaler. Fælles for jobbene er, at man
arbejder med mennesker, der har behov for støtte og vejledning i større eller mindre grad.

Hvad kan vores
fag bidrage
med?

Kulturforståelse
Indsigt i ritualer
Kønsroller
Forståelse for religiøse minoriteter og deres ønsker og behov
Viden om de forskellige religioner og deres traditioner og højtider
Minoritet-majoritet
Forskellige fortolkninger af religionerne
Skabe inkluderende rum

Hvordan kan vi
lære dem det?

Hjärpes model
Roy Wallis
Fænomenologi
At religion er resultatet af politiske og historiske beslutninger
At der er forskellige måder at være muslim på
Forklare familiestrukturen og det kan være svært at starte dialog med
forældrene om børnene.
Innovation- lave børnebøger osv.

Hvilke forløb
kan det passe
til?

Islam
Demokrati
Kristendom
Sekularisering
Senmodernitet
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Socialrådgiver
Fakta
Arbejdssteder:
Offentlige forvaltninger, Sygehuse, Fagbevægelsen, Handicap- og pensionistorganisationer, Dansk Flygtningehjælp
m.v.
Stillingsbetegnelser:
Socialrådgiver, Socialformidler, Forsorgsmedarbejder, Asylcentermedarbejder, Familievejleder, Integrationskonsulent

Socialrådgivere er ansat til at hjælpe og rådgive mennesker, der har sociale problemer. Arbejdet
kræver modenhed og en god evne til at skabe kontakt til andre mennesker. De fleste er ansat i de
offentlige forvaltninger.
Den familie- og samfundsmæssige indfaldsvinkel i socialrådgiverarbejdet er helt central. Socialrådgivere er i særlig grad uddannet til at vurdere den enkelte i den sammenhæng, han eller hun indgår i.

Hvad kan vores
fag bidrage
med?

En forståelse for særligt muslimske og buddhistiske borgere i forhold til
deres udfordringer i en dansk kontekst

Hvordan kan vi
lære dem det?

Ved at have fokus på disse minoriteter og deres udfordringer i samfundet i vores undervisning.
Præsentere fordomme og fakta, fx hvorfor er det så svært at få muslimske kvinder i arbejde.

Hvilke forløb
kan det passe
til?

Islamforløb
Buddhisme
Senmoderne religion
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Ejendomsmægler
Fakta
Arbejdssteder:
Ejendomshandlere, Ejendomsmæglerfirmaer
Jobtyper:
Ejendomsmægler, Vurderingsmand, Valuar, Ejendomsadministrator, Ejendomsmæglerassistent, Skøns- og synsmand

Ejendomsmæglere formidler køb og salg af grunde, huse, andelsboliger og ejerlejligheder. Mægleren rådgiver sælgeren og vurderer husets værdi. Som ejendomsmægler overtager man det praktiske
arbejde med hussalg fra folk, der gerne vil sælge deres bolig.
Arbejdet går ud på at se på ejendommen, vurdere handelsværdien, fastsætte kontantprisen og rådgive om muligheden for en byggeteknisk gennemgang af ejendommen.

Hvad kan vores
fag bidrage
med?

Forståelse for menneskers behov, værdier, drømme.
Helligsteders indretning
Rumlighed- forbundenhed til steder
Axis mundi
Respekt tolerance
Karisme
Tillid mellem mennesker
Kønsroller
Almendannelse, moral

Hvordan kan vi
lære dem det?

Religionsfænomenologi
Sammenhængskraft, fællesskaber
Religion og kultur
Etik
Magtrelationer og hvordan man takler sin rolle
Sætte sig ind i fremmedartet materiale

Hvilke forløb
kan det passe
til?
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Klinisk diætist
Fakta
Arbejdssteder:
Hospitaler, Privat praksis
Stillingsbetegnelser:
Klinisk diætist, Ernæringskonsulent, Kostvejleder, Sundhedskonsulent

En klinisk diætist beskæftiger sig med kostens indflydelse på udviklingen af sygdomme samt med
dens betydning for at opnå vægttab. En vigtig opgave for den kliniske diætist er derfor at hjælpe
mennesker til at indtage den rigtige kost for at opnå varigt vægttab eller undgå sygdomme. Som
klinisk diætist rådgiver og vejleder du mennesker om sammenhængen mellem kost og helbred, og
du skal hjælpe dem med at sammensætte en rigtig kost og give dem information om ernæring og
sundhed.

Hvad kan vores
fag bidrage
med?

Spiseregler
Viden om religiøse helligdage
World view literacy
Renhed-urenhed
Klassifikationssystemer
Religiøse helbredelser
Karismateori
sygdomsopfattelser

Hvordan kan vi
lære dem det?

Projektarbejde om spiseregler

Hvilke forløb
kan det passe
til?

Verdensreligioner
Komparativt
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Laborant
Fakta
Arbejdssteder:
Den kemiske og bioteknologiske industri, Forskningslaboratorier og kontrolinstanser i stat og kommuner
Stillingsbetegnelser:
Laborant, Laboratorieassistent

Som laborant arbejder du i et laboratorie, hvor du undersøger og analyserer produkter for en virksomhed. Du skal have en stor viden om forskellige stoffer og kemiske reaktioner og desuden være
dygtig til at lave statistikker og skrive rapporter over resultaterne. En laborant har ansvaret for, at
produkterne i en virksomhed lever op til kravene om forbrugersikkerhed og kvalitet. Det kan fx
være kosmetikprodukter, medicinalprodukter eller fødevarer.
Laboranter kan finde beskæftigelse flere forskellige steder, både i privat og offentligt regi. For alle
job gælder det, at arbejder primært foregår i laboratorier.

Hvad kan vores
fag bidrage
med?

Bevidsthed om kulturforskelle og mulige ”landminer”
Etiske overvejelser – hvad er hensigten med det vi laver og kan vi stå
inde for det.
Dyreforsøg – etik
Faglig viden om fx spiseregler

Hvordan kan vi
lære dem det?

Hvilke forløb
kan det passe
til?
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Eksempler på fravær af etik
Præsentere eleverne for forskellige etiske standpunkter

Etik forløb

Bioanalytiker
Fakta
Arbejdssteder:
Hospitaler, Sygehuse, Lægepraksis, Lægemiddelindustrien, Universiteter
Stillingstbetegnelser:
Bioanalytiker, Histolaborant, Hospitalslaborant

Bioanalytikere arbejder fortrinsvis på lægelaboratorier eller på hospitaler.
De tager blodprøver og andre prøver fra patienter, fx blod- og vævsprøver. Nogle prøver tager bioanalytikerne selv, andre får de fra hospitalsafdelinger og praktiserende læger. Analyseresultaterne
bliver brugt af lægerne til at fastslå, hvad patienten fejler, og til at holde øje med om behandlingen
virker.
Arbejdsfeltet er meget bredt, idet der indgår både komplekst teknologisk udstyr og manuelt arbejde.
Arbejdet stiller krav til en bred faglig viden samt selvstændighed, ansvarsfølelse og samarbejdsevne. Det er vigtigt, at analyserne er nøjagtige, da en eventuel behandling er afhængig af korrekt diagnose.

Hvad kan vores
fag bidrage
med?

Analytisk blik, observation
Religiøse hensyn
Håndtering af fortroligt materiale
Betydning af vigtig viden
Kognitionsteori
Køn og krop
Kommunikation
Problemstillinger i teknologi

Hvordan kan vi
lære dem det?

Hvad er liv
Etik-bioetik
Feltarbejde
Kvindesyn-menneskesyn
Tabuer

Hvilke forløb
kan det passe
til?

Indføring i forskellige religioner
Sociologi
Tværfagligt med biologi
Forløb om medicinsk etik
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Politibetjent
Fakta
Arbejdssteder:
Politistationer
Stillingsbetegnelser:
Politibetjent, Politiassistent

Som politibetjent er du med til at opretholde sikkerhed og orden i samfundet. De fleste politibetjente arbejder som en del af døgnberedskabet, der træder til ved udrykning i forbindelse med tyverier,
ulykker, husspektakler, demonstrationer og lignende. De hjælper desuden befolkningen og myndigheder i forbindelse med forsvundne personer, dødfundne, tvangsindlæggelser og fogedsager og tager imod anmeldelser om lovovertrædelser. Alle disse sager kræver undersøgelser, og at der bliver
skrevet rapport.
Du skal kunne møde ethvert menneske i øjenhøjde og med situationsfornemmelse, omstillingsparathed og psykisk balance. Desuden skal du besidde personlige kompetencer som analytiske tænkning, helhedsforståelse, handlekraft og evnen til at kommunikere, samarbejde og reflektere.
.Hvad

kan vores fag bidrage
med?

Omsorg, hensyn, empati
Etik
Islam
Kulturel forståelse
Forståelse for radikaliseringsproblematik
Mødet med det fremmede

Hvordan kan vi
lære dem det?

Feltarbejde, navigere i ukendt farvand
Kritisk stillingtagen
Vise dem religionernes mangfoldighed både internt i den enkelte religion samt på tværs.
Ekskursioner hvor eleverne møder religiøse mennesker
Undervise ud fra et lighedsprincip

Hvilke forløb
kan det passe
til?

Kristendom
Islam
Radikaliseringsforløb
Retssamfund sharia- kristen etik
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