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Social retfærdighed har været en del af vejledningsfeltet siden dets fødsel.

De studier, der er inddraget i oversigten, undersøger på forskellig vis, hvordan vejledning og 
karrierelæring kan bidrage til social retfærdighed forstået som øget formel lighed (equality), øget 
resultatlighed (equity) eller øget social inklusion

Et overordnet fokus er på, hvordan karrierelærings og -vejledningsaktiviteter kan være med til 
at skabe muligheder for uddannelse, job, privilegier og det liv, som de unge gerne vil leve.

Hvad menes der med social retfærdighed?
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Når vejledningen lykkes med at øge de unges handlingshorisont og oplevelse af, hvad der er muligt –
og dermed være med til at skabe lige muligheder for alle – bidrager den til den sociale mobilitet og 
social retfærdighed. 

Der kan samtidig være situationer, hvor vejledning og karrierelæring bidrager til den enkeltes 
forståelse af egen situation, men hvor der fortsat er sociale, materielle og/eller geografiske vilkår, 
som gør det vanskeligt at forandre situationen og opnå social retfærdighed for den enkelte og for 
grupper i samfundet

Hvornår bidrager karrierelærings og –
vejledningsaktiviteter til social retfærdighed?
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Vejledningsaktiviteterne i de studier, der indgår i forskningsoversigten, varierer både i varighed, 
omfang, modtager og afsender – dvs. der kan være tale om både tilbagevendende og enkeltstående 
aktiviteter, de kan være henvendt til en særlig målgruppe eller hele grupper, og afsenderen kan 
være en underviser, en lærer eller en forsker.

Overvej, hvordan du arbejder med karrierevejledning eller –læring – arbejder du primært med 
enkeltstående aktiviteter eller i længere forløb? Hvorfor gør du det på den måde? Hvad kunne du 
gøre anderledes?

Enkeltstående aktiviteter eller proces?
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I litteraturen tydeliggøres det, at når der arbejdes med vejledning og karrierelæring i et socialt 
retfærdighedsperspektiv, så er strategien ofte at rette aktiviteterne mod udvalgte målgrupper med 
henblik på at undersøge effekten og betydningen af vejledningsindsatsen for disse. Målgrupperne ses 
ved:

 Undersøgelser, hvor køn betragtes som en barriere i forbindelse med uddannelsesvalg eller faglig tiltro

 Undersøgelser, hvor det at have anden etnisk herkomst end majoriteten i det land, hvor studiet er udført, 
udgør en barriere 

 Undersøgelser, som anlægger et socioøkonomisk perspektiv, og hvor forældres indkomst og/eller 
uddannelsesbaggrund anses for en social barriere 

 Undersøgelser, hvor geografisk placering ses som en social barriere for deltagelse i uddannelse.

Hvilke målgrupper dukker op?
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Køn kan ses som en potentiel barriere for uddannelsesvalg og muligheder i forbindelse med liv, 
læring og arbejde. Der er dog forskel på om køn italesættes som den primære barriere eller som én 
blandt flere, der spiller ind i unges udsathed.

Kønsproblematikken optræder særligt i relation til den oplevede adgang til visse fag, som gør det 
svært at komme væk fra et kønsopdelt arbejdsmarked med bl.a. en ”kvindedomineret offentlig 
sektor”. På denne baggrund kan det undre, at der ikke er flere af de fremsøgte studier, der 
italesætter køn som en direkte social barriere. Dette kan skyldes, at studier, der omhandler køn i 
relation til karriere og vejledning, ikke eksplicit har fokus på – eller direkte nævner – social 
retfærdighed og ulighed og derfor ikke er indfanget i søgningen.

Karrierelæring, -vejledning og køn – (1/2)
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I forskningen træder særligt kvinders (oplevede) adgang til og faglige tiltro indenfor STEM-fagene op 
som en barriere. Barrieren søges overkommet på forskellige måder. Blandt andet ved at:

 møde andre med samme interesser

 samarbejde med professionelle

 møde/have rollemodeller

 styrke self-efficacy

 modtage information om uddannelser inden for naturvidenskab

 tale om oplevede barriere

 fokusere på deres succesfulde præstationer og oplevelser af mestring. 

 deltage i forskellige aktiviteter, herunder workshops, sommerskole, udflugter, frivilligt arbejde og arbejde på et 
lokalt naturvidenskabeligt museum

Karrierelæring, -vejledning og køn (2/2)
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Arbejdsspørgsmål – Køn

 Hvornår oplever I, at køn giver ulige adgang til specifikke 
uddannelsesområder?

 Hvornår har I sidst arbejdet med køn i vejlednings- eller 
karrierelæringsaktiviteter?

 Oplever I social kønsulighed som et reelt problem – fx i 
forhold til jeres professionelle fællesskab, jeres 
samarbejdspartnere, kollegaer eller de unge, I arbejder 
med?

 Oplever I, at det er et problem, at færre piger vælger 
uddannelser inden for STEM-feltet? Hvorfor, hvorfor 
ikke?

 Hvilke uformelle programmer og læringsmiljøer kommer 
jeres elever i – og hvordan påvirker de eventuelt 
elevernes uddannelsesvalg og oplevelse af social 
ulighed?

 Hvor kan de unge, I arbejder med, møde rollemodeller?

Foto: Ida Jensen, AU foto
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Overordnet set fokuserer litteraturen, der omhandler etnicitet, primært på de uligheder, der opstår 
mellem minoriteten og majoriteten i et land. Det kan være, at der er større frafald på uddannelser 
blandt minoriteter, eller at minoriteter har ringere muligheder for at blive optaget på en 
videregående uddannelse. Desuden kan de i ringere grad identificere sig med bestemte erhverv, 
fordi de mangler rollemodeller, og de fastlåses derfor oftere i socioøkonomiske uligheder.

Karrierelæring, -vejledning og etnicitet (1/2)
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Barrierer i relation til etnicitet kan søges overkommet ved at:

Karrierelæring, -vejledning og etnicitet (2/2)

 øge selvstændighed, kompetence- og tilhørsforhold i 

relation til studiefastholdelse

 adressere tvivl gennem vejledningsforløb

 give indsigt i karriere, karriereplanlægning og 

karriereidentitet

 støtte op omkring realistiske uddannelsesmål

 skabe rammer for tilhørsforhold på eksempelvis 

studie

 møde/have rollemodeller

 skabe rum for identifikation med bestemte erhverv

 hjælpe med at identificere mulige uddannelser

 assisteres eleverne med at identificere et muligt 

uddannelsessteder, og de støttes i at gennemføre 

selve ansøgningsprocessen

 oplyse om adgangskrav og økonomiske muligheder ved 

forskellige uddannelser

 understøtte overgangem, eksempelvis ved at udofrske

valg af hovedfag, , deltagelse i 

studenterorganisationer og adgang til 

støtteforanstaltninger på uddannelsesstedet
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Arbejdsspørgsmål – Etnicitet

 Hvornår/hvordan kan etnicitet være en barriere for 
uddannelses- og karrieremuligheder?

 Hvordan er etnicitet til stede i jeres daglige arbejde? Er 
det nødvendigt at have aktiviteter, der kompenserer for 
uligheder i kraft af etnisk oprindelse? Hvorfor? Hvorfor 
ikke?

 Hvornår har I sidst arbejdet målrettet og systematisk 
med etnicitet i vejlednings- eller 
karrierelæringsaktiviteter?

 Tilbyder I eller jeres samarbejdspartnere vejlednings- og 
karrierelæringsaktiviteter målrettet børn og unge med 
minoritetsbaggrund?

Foto: Ida Jensen, AU foto
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Socioøkonomisk baggrund kan ligesom etnicitet have stor betydning for unges muligheder i forhold 
til uddannelse og karriere. Socioøkonomisk baggrund er et sammensat begreb og består ofte af to 
eller flere af følgende faktorer: forældres uddannelsesniveau, forældres civilstand, forældres 
beskæftigelsesstatus, forældres erhvervsstatus, husstandsindkomst og tilskud fra offentlige 
instanser.  En overordnet konklusion er, at øget information (om eksempelvis økonomi, erhverv mv.) 
særligt gavner unge, med færre ressourcer.

Karrierelæring, -vejledning og socioøkonomi (1/2)
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Barriere i relation til socioøkonomi kan søges overkommet ved at:

Karrierelæring, -vejledning og socioøkonomi (2/2)

 forbedre elevernes Career Decision Self-Efficacy.

 hjælpe med at kortlægge uddannelsesønsker, ønsker til 

erhverv, og hvilket uddannelsesniveau de ønsker at opnå

 støtte op omkring realistiske uddannelsesmål

 give adgang til personlig og relevant karriereinformation

 give indblik i finansiering under studierne og 

fremtidsudsigter i relation til videregående uddannelse

 give indblik i lønninger, karriereperspektiver, 

arbejdsløshedsstatistikker og livstidsindkomst

 øge samarbejdet mellem lærere og vejledere og integrér 

karrierelæring og –vejledning i årsplanerne

 hjælpe de unge med at inkluderer viden om sig selv og 

forventningerne til videre uddannelse i den daglige 

undervisning
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Arbejdsspørgsmål – Socioøkonomi

 Hvad kan udgøre en forhindring for at søge ind på en 
relevant uddannelse for de unge, I arbejder med? Er det 
mangel på information eller noget andet?

 Hvordan oplever I, at de unge socioøkonomiske baggrund 
har betydning for deres uddannelses- og 
karriereønsker?

 Hvornår har I sidst arbejdet målrettet med 
socioøkonomisk baggrund i vejlednings- eller 
karrierelæringsaktiviteter?

 Hvad kan vejledningen gøre for at sikre mere lige adgang 
til de videregående uddannelser? Er der forhold, som 
vejledningen ikke kan/bør ændre ved?

 Hvilke aktiviteter mener I kan forbedre elevernes Career 
Decision Self-Efficacy (CDSE)?

Foto: Mikal Schlosser
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Overordnet set fokuserer de studier, der ser geografiske forhold som en barriere, enten på 
forholdet mellem landdistrikter og urbane områder eller forholdene i urbane områder (eksemeplvis
‘ghetto’-områder). Selvom Danmark er et lille land, så kan der være udfordringer i relation til 
geografisk kontekst. Eksempelvis er unges uddannelsesvalg i høj grad er præget af de lokale 
erhvervsstrukturer og at den øget centralisering.

Karrierelæring, -vejledning og geografiske forhold (1/2)
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Barriere i relation til geografiske forhold kan søges overkommet ved at:

Karrierelæring, -vejledning og geografiske forhold (2/2)

 skabe interesse for og ambitioner om videregående 

uddannelse hos elever, der er bosiddende i landdistrikter 

eller isolerede områder.

 arbejde med elevernes selvoplevede kompetencer og 

selvtillid

 give brugbar information til at understøtte deres evne til 

at træffe karrierevalg

 uddybede og underbyggede de karriereforestillinger, 

eleverne allerede havde

 give mulighed for, at unge møder ligesindede og dermed 

oplevelse af samhørighed

 præsentere eleverne for en række af forskellige 

karrierelæringsaktiviteter, herunder mock-interviewss, 

udarbejdelse af CV, besøg på uddannelsesinstitutioner, 

besøg af ekspertpanel

 hjælp de unge med at møde rollemodeller
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Arbejdsspørgsmål – Geografiske forhold

 Tal om, hvordan man kan forstå geografiske barrierer i 
en dansk kontekst. Har I fx den opfattelse, at en 
geografisk barriere er defineret ved afstand til større 
byer? Eller kan en geografisk barriere også være den 
oplevede afstand og forskel mellem fx parcelhusområder 
og ghettoområder?

 Hvilken potentiel barriere skaber den geografiske 
placering for de unge, I vejleder eller underviser, og for 
deres karrieremuligheder?

 Diskuter, om I arbejder med betydningen af den 
geografiske placering i vejlednings- eller 
karrierelæringsaktiviteter.

 Hvilke karriere- og uddannelsesmuligheder er der for de 
unge i landdistrikterne i jeres region, som kan hamle op 
med mulighederne i studiebyerne?

Foto: Tim Gouw, unsplash.com
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I litteratursøgningen er der også fundet studier, der ikke fremhæver en bestemt målgruppe, men 
derimod beskriver karrierelærings- og vejledningsaktiviteter, der fremmer social retfærdighed for 
alle.

Social retfærdighed kan fremmes gennem karrierelærings- og vejledningsaktiviteter ved at:

 øge elevernes motivation til at udforske forskellige erhverv og job samt undersøge karriereplanlægning i relation til 
overgangen til erhvervs- eller ungdomsuddannelse, eksempelvis gennem workshops

 hjælpe de unge med at udvikle strategier til at gennemføre deres planer

 give de unge indblik i deres karrierenetværk, og hjælpe dem med at gøre karrierenetværket større.

 rammesætte vejledning i par, hvor den enkelte bliver parret med ‘sin modsætning’ i forhold til fx personlighed, mål, 
ønsker, etnicitet mv. Parvejledning kan ses som en dynamisk, holistisk og hurtig service, der kan hjælpe unge med at 
tage mere effektive karrierevalg ved at udvikle deres selvforståelse og viden om job og karriere. 

Karrierelæring og -vejledning for alle
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Arbejdsspørgsmål – Karrierevejledning for 
alle

 Diskuter, om jeres primære opgave er at vejlede 
de mange eller de få.

 Kortlæg de vejledningsaktiviteter, I tilbyder. Skriv 
dem alle ned, og diskuter bagefter, hvem 
aktiviteterne gavner og hvordan.

 Drøft, hvorvidt jeres aktiviteter, som er rettet mod 
alle unge, indeholder komponenter af social 
retfærdighed.

 Diskuter, om I oplever, at jeres elever opfatter jer 
som ressourcepersoner og ser jer som del af 
deres karrierenetværk.

Foto: Lars Kruse, AU foto
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Karrierelærings- og –vejledningsaktiviteter, der fremmer social retfærdihed ‘virker’, når de øger 
elevernes og de unges (handle)muligheder og egne forventninger til deres videre uddannelse, 
erhverv og karriere.

Det er væsentligt at understrege, at selvom aktiviteterne og refleksionerne i oversigten er delt op 
efter målgrupper, så kan de integreres i flere sammenhænge og med flere forskellige grupper.

 Giver det i din praksis mening, at fokusere primært på én barriere, flere barriere eller tænke 
bredere?

 Diskutér med dine kollegaer, hvilke aktiviteter og opmærksomhedspunkter, der er relevante i 
jeres praksis

Afrunding


