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Sæt fokus på bæredygtighed i vejledningspraksis

Hvordan kan erhvervs- og karrierevejledning spille en rolle i ‘det bære-
dygtige liv’? Det giver en række undervisere, formidlere og forskere 
i vejledning deres bud på i bogen Karrierevejledning og bæredyg-
tighed.

Bogen er et indspark til debat om sammenhængen mellem karrierevejledning og bæredygtighed 
og ikke mindst et ønske om at sætte bæredygtighed på dagsordenen. Dermed går forfatterne også 
bort fra den individuelle livsbane, der ofte ligger til grund for ’det at gøre karriere’: Hvad du bliver 
til, hvordan du udfolder dine potentialer, hvordan du skaber dig en vej i livet – måske på trods af 
hårde odds. 

Lad os i stedet anlægge en bredere vinkel, siger bogens forfattere: Individuelle karrierer og 
livsbaner griber ind i andres. Derfor rækker ens karrierevalg langt ud over en selv, fordi hver 
af vores individuelle valg summer sig op med andres. Derfor bør man som karriere vejleder 
have fokus på: Hvilke konsekvenser har summen af individuelle valg – set i et bæredygtigheds-
perspektiv? 

Det er et både enkelt og kompliceret spørgsmål. Overhovedet at stille spørgsmålet blev i lange 
tider anset for at være kontroversielt. I dag er det mere mainstream, men vi mangler stadig en 
debat i vejledermiljøet om, hvad og hvordan man bedst muligt kan få implementeret bæredygtig-
hedstanken i sin vejlederpraksis. Det hjælper Karrierevejledning og bæredygtighed med.

Karrierevejledning og bæredygtighed henvender sig til vejledere i grundskolen, på ungdoms-
uddannelserne og på videregående uddannelser, på højskoler, på jobcentre og i A-kasser og 
fagforeninger og til studerende på vejlederuddannelser.
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