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Arendt inviterer oss til å unngå forenklede, men også 
forførende, tendenser til å bygge refleksjoner på allerede 
gitte kategorier og forståelser. 

Det vi har å holde oss til, er tillit til at nye begynnelser har 
nok opphav i seg til at vi skal kunne forstå og gjøre 
vurderinger av dem uten å måtte gå veien om 
forutbestemte forståelser, kategorier eller moralske regler. 

Arendts frihetsbegrep handler 
ikke om fri vilje, eller frihet til å 
velge mellom ett sett av 
alternativer, men om muligheter 
til å begynne, til å starte noe 
nytt og til å gjøre noe uventet 
(Arendt, 2004). 

På spørsmål om hvordan 
man kan unngå å gjenta det
som allerede er blitt sagt, 
svarer Derrida, i et intervju, at det helt nye oppstår på 
unngåelig vis i mangfoldet av gjentagelser. 

På underforstått og mangelfullt vis gjør forskjellene alltid at 
gjentagelsen tar nye retninger. «Dette kaller jeg iterabilitet, 
det at det andre (itara) oppstår i reiterasjonen […]. Det helt 
nye, enten man vil det eller ei, oppstår i mangfoldet av 
gjentagelser» (Spire & Derrida, 2005, s. 12).

Et frihetsbegrep som inneholder både det å begynne og 
det å bære konsekvensene av sine handlinger uten på 
forhånd å kunne forutsi konsekvensene av dem (Korsgaard, 
2014). 

Iterabilitetens logikk opphever overbevisninger, setter dem på
vent og ut av virksomhet for en stund. 



Hva kan det åpnes opp for hvis vi lar Arendts frihetsbegrep medvirke i tenkning om veiledning? 

Men Arendt påpeker at talens funksjon ikke er å forklare hva 
som blir gjort, «men snarere å identifisere gjerningsmannen og 
kunngjøre at det er han som handler, at han kan vise til andre 
gjerninger og beslutninger og at han har planer for det han vil 
gjøre videre» (Arendt, 1996:180). Denne kvaliteten ved tale og 
handling gjør seg imidlertid bare gjeldende der mennesker 
taler og agerer med hverandre, ikke for eller mot hverandre. Av 
den grunn påpeker Arendt at «ingen vet hvem man egentlig 
åpenbarer når man i handling og tale uvilkårlig ‘med’-
åpenbarer seg selv» (Arendt, 1996, s. 181).

Frihet i veiledningskonteksten vil kunne dreie seg om handlingsrommet som skapes 
der ulike, men likeverdige, mennesker møtes. Arendt snakker om dette som et 
fremtredelsesrom. Et rom hvor mennesker er avhengig av hverandre for å kunne 
fremtre med sitt «verk», sine nye begynnelser. I denne sammenhengen: et rom 
som etableres gjennom veiledningssituasjonen, hvor veisøker og veileder aktivt 
trer frem for hverandre. Hvor de skaper seg selv som fagpersoner. 

Handlingen og talen kan sammenlignes med tråder
som slås inn i et mønster som allerede er der og
forandrer veven på en unik måte (Arendt, 1996). 
Samtalen i veiledningen er ikke løsrevet fra alt 
annet, den kan ses som en fortsettelse på det som
allerede er lagt til grunn, mønstre som allerede er
vevd, farger, retninger og nyanser som allerede er
skapt på kryss og på tvers. Men trådene som slås
inn når veileder og veisøker møtes, har aldri før
vært en del av det vevde bildet. Trådene som slås
inn, forandrer veven på en unik måte.

Talens/samtalens betydning i fremtredelsesrommet er 
uforutsigbar, fordi ingen på forhånd kan vite hva som 
«med»-åpenbarer seg. 



Å tenke uten rekkverk 
«thinking without banisters»

Å tenke uten rekkverk i veiledning kan dreie seg om å 
våge å utfordre sine begrep og sin arv.

-å oppdage sprekker, våge sårbarhet, våge 
usikkerhet, våge å gi slipp på strukturer, forestillinger
og det som tilsynelatende kan oppfattes som 
selvfølgelige rammer og sannheter 

Det vil innebære en konstant lytting til og utspørring 
av forståelser, minner og fortolkninger som har «slått 
rot», for å kunne løfte frem tvetydigheter og 
paradokser og for å unngå former for stagnasjon. 

I sin ytterste konsekvens, eller kanskje i beste fall, vil 
det dreie seg om tap av mening, der strukturer, 
etablerte forestillinger og det som fremstår 
uproblematisk akseptert, blir rokket ved. 

Arendt insisterer på behovet for å tenke utenfor og mellom de 
tradisjonelle akademiske kategoriene, som mål, metode, 
vurdering og forhåndsbestemte resultatbeskrivelser, fordi disse 
altfor lett setter begrensninger for hva vi kan se for oss. 
Tenkning uten rekkverk («thinking without banisters»), kaller 
hun det (Arendt, 2015). 

Hvordan kan vi orientere våre handlinger hvis vi ikke lenger har 
rekkverk å støtte oss til? 

Ett svar på spørsmålet  om det vil være mulig å 
veilede mot nye begynnelser, vil kanskje avhenge av 
om veiledningens handlingsrom tillater tenkning 
uten rekkverk. 

Gjennom metaforen «å tenke uten rekkverk» viser Arendt tillit til menneskers mulighet til selv å finne kriterier for

skjønnsmessige vurderinger og valg



Hva vil det kunne innebære å la Derrida sitt svar om at det helt nye oppstår i mangfoldet av gjentagelser, 
ligge til grunn for et kritisk blikk på veiledningsfaglig arbeid? 

Gjentagelser vil i dette perspektivet ikke dreie seg om 
former for representasjon eller muligheter for å utveksle 
«virkeligheter». Heller vil det dreie seg om noen skapende 
prosesser hvor det som enda ikke er, får vilkår til å bli til. 

Derrida viser oss at det alltid allerede er noe som gjenstår å bli tenkt, sett og hørt. Det vil alltid allerede være 
noe mer. Noen flere spor å følge. Noe mer å oppdage. Alltid allerede noen nye begynnelser som gir muligheter 
til å se det kjente med stadig nye blikk. Med Derrida blir vi oppmerksom på hva mer, hva mer enn det som 
umiddelbart er synlig. 

I en veiledningssituasjon vil det kunne dreie seg om å oppdage hva som 
ekskluderes, og hva som går tapt, gjennom institusjoners rutiner, 
reguleringer og tenkning om det vi kjenner fra før. 

Det vi har å holde oss til, er tillit til menneskers dømmekraft og til deres evne til å 
gjøre unike vurderinger igjen og igjen, på nytt og på nytt

Veileders etiske ansvar begynner straks hun/han ikke 
lenger vet hva som skal gjøres, sies eller tenkes.
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