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Resumé 
Social retfærdighed og social bæredygtighed kan betyde forskellige ting for forskellige mennesker. Men 

tvetydighed behøver ikke at være en svaghed, for der er værdi i en mangfoldighed af analyser, tilgange og 

løsninger i forhold til både uretfærdighed og bæredygtighed. Karrierevejledning kan være et af midlerne 

ved aktivt at tage stilling til social retfærdighed og sætte fokus på bæredygtige karrierer i vores samfundet. 

Denne artikel fokuserer på social retfærdighed som et vigtigt led i karrierevejledning. Altså en social 

bæredygtighed både for den enkelte, for de fællesskaber vi alle er en del af og for samfundet. Her knytter 

artiklen sig til en bred definition af bæredygtighed, som omfatter miljø, økonomi, sociale forhold (særligt 

karriere, arbejdsmarked og arbejdsliv) og kultur. 

Indledning 
Vi har over de seneste år skrevet om vigtigheden af at understøtte mennesker og fællesskaber i at udvide 

måden, de tænker om karriere. Karriere er ikke bare et synonym for den tid, vi tilbringer på 

arbejdsmarkedet med at sælge vores tid til den højstbydende. Karriere er snarere en tråd som snor sig 

gennem ens liv og forener dit betalte arbejde med dit ubetalte arbejde, uddannelse, familie, fritid, 

medborgerskab og alt muligt andet. 

I tidligere artikler (Hooley, Sultana og Thomsen 2017a, 2018b) har vi beskrevet en tilgang til 

karrierevejledning som kan bidrage til social retfærdighed. Den bygger på fire hovedprincipper:  

• Menneskers karrierer formes af de kontekster og fællesskaber, som de lever, studerer og arbejder i 

• Vi lever i en ulige verden. Det betyder, at de muligheder, mennesker har for at udvikle deres 

karriere, er ulige. Teorier om karrierevejledning må anerkende denne ulighed 

• Karrierevejledning kan gribe ind i denne ulige verden og støtte mennesker i at indføre forandringer 

og trives.  

https://www.frydenlund.dk/ungdomsuddannelserne/karrierevejledning-og-baeredygtighed-15440
https://careerguidancesocialjustice.wordpress.com/books/
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• Karrierevejledning er ikke en magisk kur, der kan fjerne strukturelle uligheder og undertrykkelse, 

men den kan hjælpe mennesker til at blive bevidste om disse strukturer, navigere i dem og handle 

både individuelt og kollektivt. 

Den definition af karrierevejledning, som vi arbejder med og som også fremgår af denne bogs forord er en 

definition, som tænker magtstrukturer ind i vejledningen og som støtter både individer og fællesskaber i at 

forstå mere om arbejde, fritid og læring - og i at overveje deres plads i verden og planlægge deres fremtid.  

En vigtig ingrediens i vejledning som skal fremme social retfærdighed er derfor at udvikle individets og 

samfundets kapacitet til at analysere og problematisere antagelser og magtforhold, til at netværke og 

opbygge solidaritet og til at skabe nye og fælles muligheder.  

Det giver mulighed for at vejledning kan medvirke til at individer og fællesskaber får mulighed for både at 

se verden, som den er, og at forestille sig en verden, som den kunne blive.  

Vi anerkender at aktiviteter som indgår i karrierevejledning kan antage en bred vifte af former og trække på 

mange forskellige teoretiske traditioner.  

En vejledning som skal bidrage til social retfærdighed skal skabe læringsmuligheder, som ikke blot 

understøtter individer men også fællesskaber i at overveje og genoverveje arbejde, fritid og læring i lyset af 

ny information og erfaringer og til på den baggrund at handle, både individuelt og kollektivt (Hooley et al., 

2017a, s.20).  

Ofte er det nemmere at være kritisk overfor det eksisterende, end det er at skabe ny praksis i 

karrierevejledning, der fremmer social retfærdighed. I vores bog om karrierevejledning og social 

retfærdighed foreslog vi ’Fem pejlemærker på vej til emancipatorisk karrierevejledning (kritisk frigørende 

vejledning)’ (Hooley et al, 2018a, s.255). I dette kapitel udvikler vi de fem pejlemærker for en kritisk 

frigørende vejledning, som kan bidrage til social retfærdighed yderligere. 

Fokus på social retfærdighed i vejledning: en bevægelse i vækst 
Der er flere eksempler på fokus på social retfærdighed i karrierevejledning i teori og praksis baseret på 

forskellige tilgange. Fx i kritisk psykologi (Thomsen, 2014), sociologi (Roberts, 2004) og 

uddannelsesforskning (Law, 1981) og i praksisser med marginaliserede grupper. Fælles for disse tilgange er 

en optagethed af at hjælpe mennesker til at navigere i ulige sociale strukturer og finde veje til det gode liv.  

Watts (1996/2015) er optaget af vejledningens forskellige roller i forhold til social retfærdighed, og skriver 

om 'socio-politiske vejledningsideologier'. Watts identificerer de 'progressive' og 'radikale' traditioner 

positioner indenfor karrierevejledning, som begge har fokus på social retfærdighed. Irving og Malik (2004) 

peger på, at nøglen til karrierevejledning bør være et fokus på social retfærdighed i tilgangen til praksis, og 

at dette er tæt forbundet med et kritisk teoretisk perspektiv. Siden finanskrisen (fra 2007 og fremefter) har 

verdens politiske økonomi været i forandring. Covid-19-krisen (og Ruslands invasion af Ukraine) har 

skubbet på forandringer og givet yderligere udfordringer for folks karriereudvikling og muligheder i 

samfundet (Hooley et al. 2020). Alt dette danner bagtæppe for et nødvendigt og stigende fokus på, 

hvordan karrierevejledning kan bidrage til social retfærdighed og socialt bæredygtige samfund. 

Fem pejlemærker mod en social retfærdig karrierevejledning  
Pejlemærkerne opsummerer og sammentænker vores tidligere forskning, teorier, praksis og tænkning om 

karrierevejledning og social retfærdighed.  

Pejlemærker for social retfærdig karrierevejledning er: 
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• opbygge kritisk bevidsthed 

• sætte navn på undertrykkelse 

• stille spørgsmål til ’det normale’ 

• tilskynde til samarbejde  

• arbejde på flere niveauer  

De fem pejlemærker dækker ikke alt og der er mange og givetvis også andre muligheder for at vejlednings 

kan bidrage til social retfærdighed.  

Opbygge kritisk bevidsthed  
Det første pejlemærke trækker på en af den kritiske pædagogiks centrale tænkere Paulo Freires begreb 

conscientização (1970/2005), eller på dansk; udvikling af kritisk bevidsthed. Kritisk bevidsthed handler om 

at hjælpe mennesker til at udvikle bevidsthed om den sammenhæng, de er en del af, dvs. ikke bare at se, 

hvad der sker i deres liv og i verden, men også overveje, hvorfor disse ting sker - og i hvis interesse, ting 

sker. Kritisk bevidsthed er både at lære om verden og at lære gennem at påvirke og forandre sin nære 

sammenhæng. Når vejledning bidrager til at udvikle kritisk bevidsthed, handler det om at støtte mennesker 

til at gribe ind i deres eget liv og handle, både individuelt og kollektivt. Freire hævder, at udviklingen af 

kritisk bevidsthed ikke kan være en hierarkisk proces, hvorigennem mennesker får fyldt informationer på 

eller sætter i banken (sparekassepædagogik). Det er derimod en deltagelsesproces, der ejes af de lærende, 

hvorigennem de bliver producenter af viden og i sidste ende af en ny social virkelighed. Lignende ideer 

tænkes også i den humanistiske psykologi som meget vejledningsteori trækker på, fx hos Rogers 

(1961/1995) og Savickas et al. (2009). Vigtigheden af at analysere verden, som den er, stemmer også 

overens med vejledningsfeltets interesse for, at god information om arbejdsmarkedet bør gøres 

tilgængeligt for så mange som muligt gennem adgangen til professionel vejledning (Bimrose, 2021).  

Begrebet kritisk bevidsthed tilføjer nye indsigter til vejledningsfeltet, der minder os om, at individet og dets 

bevidsthed er indlejret i strukturer af magt og ulighed, og at disse strukturer kan og skal undersøges 

gennem spørgsmål som: ’I hvis interesse er dette?’, og ’Hvordan er denne løsning opstået?’ Svarene vil 

sandsynligvis minde deltagerne i karrierevejledningen om, at den ydre verden (fx arbejdsmarkedet) ikke er 

fast og rationel, men omstridt og betinget af magt. Det er her magten udøves, og det er også her, den kan 

udfordres (se også Buhl’s indledende artikel i nærværende bog).  

Anne Delazons (2020) 'I want to make a difference'-workshop er et eksempel på, hvordan det at dele 

informationer kan bidrage til udvikling af kritisk bevidsthed hos universitetsstuderende. På workshoppen 

præsenteres data om arbejdsmarkedet samt analyser af omfanget af prekære ansættelser i akademia 

(korte kontrakter) og af lønforskelle mellem køn. På den baggrund undersøger deltagerne i workshoppen, 

hvordan man både 'spiller spillet' og kan 'ændre spillet' med henblik på at fremme social retfærdighed 

gennem karrierevalg. Andre eksempler på vejledningsaktiviteter, hvor målet er at opbygge kritisk 

bevidsthed, er fx Irving (2010), der har fokus på anti-undertrykkende praksis eller Precarious Workers 

Brigade (2017), som har fokus på, hvordan diskursen om 'employability' (beskæftigelsesegnethed) kan 

frigøres fra sine neoliberale rødder. 

Pege på uretfærdighed  
Det andet pejlemærke argumenterer for, at karrierevejledning har en vigtig rolle ift at hjælpe mennesker til 

at få øje på uretfærdighed, og til at organisere sig i solidaritet med andre, som også oplever undertrykkelse. 

Det placerer karrierevejledning på de marginaliserede og dårligt stilledes side - og fremhæver vigtigheden 

af, at vejledning er tilgængelig for alle. Dette pejlemærke fremhæver, at vores karrierer ikke foregår i et 

jævnt terræn eller tempo, og at der kan være snubletråde og forhindringer i forhold til at opbygge en 
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karriere og få adgang til det gode liv. Young (1990) peger på, at undertrykkelse og ulighed ikke er tilfældige 

og heller ikke et resultat af fejl hos den enkelte. Det er snarere resultatet af strukturer og af magt, som 

nogle nyder godt af - på bekostning af andre. Vi udforsker hvordan Youngs fem ansigter på undertrykkelse 

(faces of opression), som er udnyttelse, marginalisering, magtesløshed, kulturimperialisme og vold, kan 

bruges til at hjælpe mennesker med at imødegå individualisering (Hooley & Sultana, 2016) ved at give sprog 

og stemme til deres oplevelse og erkende, at de ikke er skyld i det, de ellers kan opfatte som personlige 

fiaskoer. Nogle diskurser om karriere og employability er i risiko for at lægge ansvaret for fejl og 

forhindringer på den enkelte, hvilket potentielt får folk til at bebrejde sig selv og se bort fra de uligheder og 

strukturelle faktorer, de også kæmper med. Fx fremhæver vejledere i forhold til Black Lives Matters-

bevægelsen og i lyset af strukturel racisme, at det ikke er muligt for dem at have en 'farveblind' tilgang til 

karrieresamtaler med sorte studerende. I stedet må vejledningen hjælpe til at give sprog til oplevelsen af 

strukturel racisme ved at bringe emnet ind i karrierevejledningens praksis (Majothi, 2020). Det er vigtigt at 

diskutere diskrimination og give folk mulighed for at udfordre den og undersøge, hvordan diskrimination i 

uddannelse og på arbejdsmarkedet kan håndteres.  Det begynder med viljen til at sætte navn på 

diskrimination og undertrykkelse, diskutere det, kaste lys på det og nægte at tolerere det. 

Stille spørgsmål til ’det normale’  
Det tredje pejlemærke handler om at udøve kritisk bevidsthed ved at se på sociale strukturer og social 

interaktion og spørge 'i hvis interesse er dette?' En af de lumske måder, hvorpå magt, dominans og 

udnyttelse fungerer, er ved at skabe socialt konstruerede institutioner, relationer og adfærd, som fremstår 

som om de var 'sociale fakta' og derfor 'naturlige' og uforanderlige. Historien er fuld af eksempler på, 

hvordan dette sker: gennem århundreder blev det at have slaver betragtet som 'normalt'; at kun de, der 

havde ejendom, kunne stemme, blev anset for at være 'oplagt'; og at det, at kvinder var underordnet 

mænd, var 'sund fornuft'. Listen over, hvad der på et tidspunkt blev anset for at være normen, men som 

med tiden blev udfordret, er lang. Det er opmuntrende, at menneskeheden har kapacitet til at stræbe efter 

mere lighed, mere retfærdighed og højere social bæredygtighed. Når vi opfordrer til at stille spørgsmål til 

det, der fremstilles som normalt, så er det for at fastholde, at karriere ikke er lineært, og at samfundet ikke 

har nået sin fuldkommenhed. Der er meget ved nutidige sociale forhold og adfærd, som også kan og bør 

udfordres, selvom de forekommer 'normalt' for os lige nu. Da vi er født ind i verden, som den er, kan det 

vise sig vanskeligt, at det, der føles og fremstår 'rigtigt', faktisk kan være ganske 'forkert'.  

At sammenligne og kontrastere nuværende sociale forhold på tværs af tid og rum, det vil sige at udvikle en 

historisk og sociologisk fantasi, er med til at sprænge den erfaringsboble, vi lever i, og åbne muligheder for 

kritisk bevidsthed. At problematisere de ord, vi bruger, er en anden måde at blive bevidst om, hvad der 

opleves som 'normalt', mens det i virkeligheden er problematisk. De dagligdags begreber, vi bruger, har en 

tendens til at fange os i måder at tænke på, så de bliver "normen". Ord som 

employability/beskæftigelsesegnethed, og "sårbare" eller "udsatte" eller "frafald" fører implicit problemer 

og mangler tilbage til enkeltpersoner, hvilket fjerner fokus fra årsager, der stammer fra strukturelle vilkår. 

Det betyder, at vejledning er i risiko for at bidrage til at forstærke de samme uretfærdigheder i stedet for at 

udfordre eller ændre dem (Thomsen 2009).  

Wikstrand (2019) har argumenteret for at normer vedr. arbejdsliv kan udfordres, når vi får viden om 

succesfulde virksomheder baseret på arbejderdemokrati, overskudsdeling og samarbejdsprincipper. Det 

udfordrer mange af de antagelser, der er indbygget i karriereudviklingsteorier, hvoraf mange implicit 

bygger på neoliberale tilgange til produktion og distribution af ressourcer og livsmuligheder. Der findes en 

række systemiske reaktioner på strukturelle uligheder. Danmark er kendt for sin flexicurity model, men 

universel basic income (borgerløn) og global formueskat er andre systemiske reaktioner på social ulighed. 
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De er ikke nødvendigvis endemålet, men er mulige systemreaktioner, som kan bidrage til, at vi kan 

problematisere de systemer, vi er en del af. Midttun & McCash (2019) har udviklet en social 

retfærdighedsworkshop for vejledere, workshoppen hjælper deltagerne til at få øje på, hvordan 

karrierevejledning kan være optaget af at tilskynde individer til at 'passe ind', 'konkurrere' og 'klare sig’ – 

hvilket ofte kun er til fordel for nogle få. Workshoppen introducerer også til begrebet advocacy, som et 

væsentligt element i vejledningspraksis, hvis målet er et gøre en forskel for mennesker, som er i risiko for 

marginalisering.  

Tilskynde til samarbejde   
Vores fjerde pejlemærke opfordrer folk til at arbejde sammen i karrierevejlednings-aktiviteter. Målet er at 

opmuntre og facilitere social interaktion, samarbejde og kollektiv handling som en del af 

karrierevejledningsprocessen – for mange udfordringer og problemer kan ikke løses udelukkende gennem 

individuelle handlinger. Mange mennesker står overfor udfordringer i deres liv, knyttet til uddannelse og 

arbejde som ligner udfordringer andre mennesker også oplever. De kræver fælles løsninger og kollektiv 

handling. At arbejde sammen om læring og udvikling er kernen i kritisk pædagogik og kritisk psykologi, og 

blandt de metoder, der bruges til at opnå dette, er aktionslæring, læringscirkler og praksisforskning. Her 

sker der udveksling af personlige perspektiver og erfaringer med henblik på fælles handlemuligheder. I 

artiklen 'Cultural action and conscientization' forklarer Freire (1970), at det er gennem deling af konkrete 

oplevelser i hverdagen, at den kritisk frigørende proces sættes i gang og skaber en bevidsthed om 

forskellige muligheder for at leve sit liv. Når vejledere organiserer vejledning i grupper og fællesskaber, 

giver de mennesker mulighed for at få øje på normer og normative præsentationer af det gode liv. Disse 

bliver synlige og konkretiseret gennem det sociale samspil faciliteret som en del af 

karrierevejledningsprocessen (Hyslop-Margison & Naseem, 2007). Når billeder og normer om det gode liv, 

som præsenteres gennem sociale medier (Buchanan, 2018), politisk kommunikation (Bergmo-Prvulovic, 

2018), uddannelsessystemet (Rawlinson & Rooney, 2019) og tilmed i vejledning (Irving 2010, 2018) 

objektiveres gennem social interaktion og samarbejde, får deltagerne mulighed for at udvikle deres egne 

holdninger, personligt, som gruppe eller fællesskab (Freire, 1970).  

Når unge mennesker fx i faget uddannelse og job i Folkeskolen, i karrierelæringsaktiviteter i gymnasiet eller 

i karrierevejledning i grupper på de videregående uddannelser undersøger deres forskellige overvejelser og 

virkeligheder, er målet ikke at finde frem til den bedste, vigtigste eller 'normale' måde at udvikle en karriere 

på, men at give plads til og blik for forskellighed. På den måde kan karrierevejledning bidrage til at udvide 

billedet af, hvad der er gangbart i arbejdsliv og karriere og i sidste ende en højere diversitet i måder at gøre 

karriere på. Udvekslingen af perspektiver imellem mennesker kan også danne grundlag for identifikation af 

mulige fælles handlinger baseret på deltagernes levede erfaringer snarere end ud fra en foruddefineret 

model for den gode karriere. Karrierevejlederens rolle bliver så, at samarbejde med deltagerne om 

undersøgelsen af de problemer og udfordringer de erfarer i deres liv og at tilbyde forskellige og nye 

perspektiver. Eksempler på dette findes hos Rogers som ’encounter groups’ (1971), hos Westergaard med 

fokus på unges personlige læring og udvikling gennem gruppevejledning (2010), i praksisforskning og 

forskningscirkler (Poulsen, Skovhus & Thomsen, 2018) og i karrierevejledning i fællesskaber (Thomsen, 

Skovhus og Buhl, 2013; Thomsen, 2012; 2017). Det fælles for disse referencer er vejlederens rolle som en, 

der faciliterer problematisering og læreprocesser gennem fælles udforskning og udveksling af personlige 

perspektiver og erfaringer blandt deltagerne. Det kan gøres på mange måder, fx ved at forbinde folk med 

lignende problemer med hinanden. Her hjælper vejlederen med at opbygge netværk og nye 

deltagelsesmuligheder.  
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Arbejde på flere niveauer  
'Emancipatorisk karrierevejledning', kræver, at der arbejdes på forskellige niveauer. 

Karrierevejledningsfeltet har mange metoder, der hjælper os med at forbinde os med andre - med empati 

og forståelse - og hjælpe dem med at håndtere karriereudfordringer i forskellige stadier af livet. Men 

emancipatorisk karrierevejledning fokuserer (også) på komplekse forhold mellem indre psykologiske 

tilstande og de ydre strukturer. At forstå fx frustrationerne hos en person med handicap eller med 

indvandrerbaggrund i forhold til at søge arbejde handler ikke kun om den enkeltes opbygning af resiliens og 

gåpåmod eller udvikling af karrierekompetence (career management skills). Det indebærer også en 

anerkendelse af, at sådanne frustrationer er forårsaget af arbejdspladser, der er langt fra rummelige, og af 

lovgivning, der ikke altid tager højde for forskellighed og mangfoldighed. Emancipatorisk karrierevejledning 

handler ikke om at vælge, om man vil arbejde på mikro- (individuel og gruppe), meso- (institutionelt og 

organisatorisk) eller makro- (socialt og politisk system) niveau (Thomsen 2012), men om at have alle tre 

niveauer i tankerne. Emancipatorisk vejledning handler også om at forstå professionalisme som en 

forpligtelse til at adressere de strukturer og systemer, der også er kilden til problemer, som individer ofte 

oplever som selvforskyldte. Her ser vi vejledning som en refleksiv praksis og vejledere som kritisk refleksive 

professionelle (Thomsen 2017), med et særligt ansvar for at tale magten midt imod, når strukturelle vilkår 

producerer problematikker, som besværliggør og forhindrer borgeres karriereudvikling. Social retfærdighed 

og social bæredygtighed opnås ikke kun ad én vej, men via mange veje på mange niveauer og ved at indgå 

alliancer med andre, beslægtede professioner med samme mål som fx socialrådgivere, psykologer og 

lærere.  

Nogle karrierevejledningstilgange fokuserer på, at alle tre niveauer kan samles i en tilgang fx tager Blustein 

et al.'s (2005) Emancipatory Communitarian Approach både sociale og økonomiske faktorer i betragtning - 

og ser ikke kun på interne psykologiske tilstande og ressourcer – for at forstå de positioner, som mennesker 

indtager på, på kanten af og uden for arbejdsmarkedet.  

Hvad så nu?  
Vi håber, at de fem pejlemærker for emancipatorisk karrierevejledning kan fungere som en linse, 

hvorigennem vi kan genfortolke, genudvikle og nyudvikle teorier, modeller og metoder til 

karrierevejledning – med et tydeligere og skarpere fokus på social retfærdighed og social bæredygtighed.  

Som vi ser det, så er spørgsmål om social retfærdighed på karrierevejledningsfeltet - og på andre 

beslægtede områder - ikke blot et forbigående lune eller endnu en teori, som vejledere skal undervises i.  

Det er en vigtig reaktion på veldokumenterede og voksende i kløfter mellem dem i et samfund, der har og 

dem, der ikke har.  

Pejlemærkerne peger mod en vejledning, hvor karriere er et udtryk for individers kreativitet og fantasi, og 

ikke en verden, hvor menneskers karrierer er præget af kamp mod uoverkommelige strukturelle vilkår og et 

system, der er tårner sig op imod dem. Vi ønsker, at vi sammen kan udforske, hvordan pejlemærkerne kan 

bruges som afsæt for en vejledning, der har social bæredygtighed som mål.   

Kort sagt: social retfærdighed og bæredygtighed i karrierevejledning er intimt forbundne. Karrierevalg 

rækker langt ud over individet – og uden bæredygtighed er der ikke gode muligheder for at skabe social 

retfærdighed. Bæredygtig vejledning, klimaændringer og social retfærdighed hænger sammen.  

Artiklen er oversat til dansk af Peter Plant fra ‘Five signposts to a socially just approach to career guidance’, 

NICEC Journal, October 2021, Issue 47, pp 59-66 og bearbejdet af Rie Thomsen  
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