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Abstrakt
Vilken funktion fyller det odefinierade i skapande- och förståelseprocesser? Syftet med den

teoretiska undersökningen är att försöka förstå hur normöverträdelse och kunskapssökande utifrån

det odefinierade kan bidra till personlig och konstnärlig utveckling. Studien syftar också till att

synliggöra skapande- och förståelseprocesser som kan utnyttjas i skolan för att stärka motivation.

Utifrån Julia Kristevas teori om abjektionen eller Alain Badious filosofi om multipeln undersöks

fem konstnärer: Damien Hirst, Ana Mendieta, Jonathan Meese, Bill Viola och Zang Huan. Urvalet

tematiserar döden och tangerar abjektionen eller gränszonen för det acceptabla.

Den gestaltande undersökningen utgår från utvidgad förståelse av abjektionen. Äckel,

inkonsistens och struktur har undersökts. Det odefinierade undersöktes dels via i multipeln och det

frånvarande, dels genom ett odefinierat mål. Abjektionens och språkets positioneringsförmåga har

undersökts. Gestaltningsundersökningen påverkades av uppsatsarbetet. Konstnärernas

samhällskritik inspirerade till ett postkolonialt ifrågasättande av svenskarnas rätt till Sverige.

Skapande- och förståelseprocessen har påverkats av att jag vid gestaltningen föreställer mig ett

odefinierat och föränderligt resultat - det har minskat beslutsångesten och ökat idérikedomen. Jag

har försökt arkivera döda idéer och gå vidare. Jag har förhållit mig till uppsats och gestaltning på

samma sätt. När kreativitet och fantasi hålls levande infann sig en omedelbar resultatstillfreds-

ställelse snarare än en fördröjd och ångestfylld. Jag äger makten att fortsätta omformationen.

Uppsatsens resultat pekar på att det odefinierade har åtskilliga funktioner för skapande- och

förståelseprocesser. Fyra observerade funktioner presenteras. Den första var konstnärlig, mental

och emotionell bearbetning. Det odefinierades andra funktion var som utgångspunkt för skapandet.

Flera konstnärer undvek att definiera eller planera ett resultat. En tredje funktion var att blottlägga

det odefinierade. Den fjärde observerade funktionen var att det odefinierade satte igång en process

med oviss utgång. Något svårdefinierat kunde planteras för att skapa eller påverka en diskurs.

Det odefinierade visade sig framförallt ha en pedagogiskt viktigt funktion därför att det är

kunskapsluckan som motiverar sökandet, som skapare av frågor och en dialog. Med andra ord är

slutsatsen att det faktiskt kan vara en fördel för den personliga och konstnärliga utvecklingen ännu

inte ha införlivat en viss kunskap. I ovissheten och det ännu inte definierade och ackommoderade
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ligger en oerhört spännande potential, inte bara för bildämnet – en drift att definiera det

odefinierade.
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Förord: Gestaltande undersökning

Som förord till uppsatsen presenteras en dokumentation och en kommentar till den gestaltande
undersökningens resultat, en installation med titeln

This is my bed
(Homage to Tracy Emin, Robert Rauschenberg)
I gränslandet mellan det bekanta och det obekanta huserar det odefinierade, det som uppfattas i
ögonvrån eller i medvetandets dunkel utan att vi riktigt förmår känna igen vad det är. En del av det
odefinierade stöts bort eftersom dess obegriplighet är svår att hantera. Gestaltningen undersöker
det som vi inte vill eller kan se, det som kastas bort eller marginaliseras.

This is my bed är en installation som ifrågasätter en världsbild som bygger på att gränser sätts,
exempelvis för hur man bör leva. Jag har gestaltat kontrasten mellan idealet å ena sidan, och, å
andra sidan, det som existerar men har svårt att vinna erkännande. Det handlar om exklusion och
utanförskap. Detta kopplar jag till det som Julia Kristeva kallar abjektion. Abjektion är fenomenet
att stöta bort det inte kan hanteras på grund av att den inte passar in i existerande mentala
strukturer. Abjektionsbeteendet är individuellt. Därför undersöker gestaltningen det socialt abjekta
och på ett mer generellt plan det som inte passar med svenskens självbild: Den fattiga svensken
och Sverige som en ockupationsmakt av samiskt land. Jag har försökt vända på perspektivet och
behandla svensken som marginaliserad och driva den på flykt som svenska myndigheter gjorde
med zigenare på 60-talet.

Jag har också undersökt vad som händer med det som kastas bort. Därför sparade jag mat som
blivit gammal istället för att slänga den. Jag odlade ett antal mögelkulturer och följde några
förruttnelseprocesser och dokumenterade dessa fotografiskt. Både det mögliga och foton av det har
integrerats i installationen för att överdriva den äckelkänsla som är typisk för abjektionen.

Idealet är en ordnad världsbild utan motsättningar och paradoxer. Installationen vill visa på
motsatsen. Genom att kontrastera det som känns igen och är bekvämt med det som kanske inte
setts eller upplevts förut utmanar jag föreställningen om det sammanhållna och förenklade goda
idealet. Med föremål som inte passar in ibland högst vardagliga föremål som teve och knäckebröd
ställer jag frågor: Vad är det här? Hör det hemma här? Vad betyder det?

Jag hoppas provocera fram både en förståelse, med det bekanta, och en icke förståelse för det som
är utslängt och inte passar in. Jag har framhållit omöjligheten att pressa in verkligheten i en helhet
genom att visa att den mängd information som vi möter helt enkelt kan vara omöjlig att registrera
och kategorisera. Det mesta stannar utanför vårt medvetande i en odefinierad periferi.

Normalitet handlar om gränser. Därför handlar installationen om det som ser ut som två
verkligheter på varsin sida muren. På ena sidan den faluröda stugan och på andra sidan den
hemlöse. Jag vill visa att detta ändå är samma verklighet även om det är mycket som inte passar in
i en idealföreställning. Jag erbjuder illusionen av mur och ett hus, men det finns varken hus eller
mur, utan bara en klassificering utifrån strukturer som vi känner igen.

Det är mycket som inte kan klassificeras i en fördefinierad värld. Det förblir odefinierat och
obegripligt.
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This is my bed
(Homage to Tracy Emin,
Robert Rauschenberg)

Ovan: Installationen sedd från

ateljédörren

Till vänster: Inuti skjulet

Nedan: Bakom skjulet



Eva Hedlin 2006-06-18 7

1. Inledning
Det som inte ryms i en idealstruktur eller i bekanta erfarenheter utgör utgångspunkten för denna

undersökning.

Har det odefinierade en funktion i skapande- och förståelseprocesser? Fem konstnärer och deras

verk har studerats för att lyfta fram det odefinierades roll. Fokus ligger på förmågan att gå utanför

sig själv och över gränsen för det accepterade. Urvalet anknyter denotativt och/eller konnotativt till

döden eller abjektionen1 och därmed till mitt gestaltande arbete. Undersökningen omfattar verk av

britten Damien Hirst, kubansk-amerikanskan Ana Mendieta, tysken Jonathan Meese, amerikanen

Bill Viola och kinesen Zhang Huan som emigrerat till U.S.A. Undersökningen syftar till att visa

vilka skapande- och förståelseprocesser som genereras omkring det odefinierade.

1.1. Bakgrund
Normöverträdelse skapar ofta upprördhet i skolan. Gränsen för det acceptabla behöver utforskas,

eftersom den kan bli en gräns för det möjliga. Normer handlar om anpassning snarare än

utveckling. Ofta frågar sig nämligen eleven vad läraren vill, mer sällan vad eleven själv vill.

Kunskapsmål, normer och kategoritänkande skapar problem för det som inte passar in. Ett rätt- och

feltänkande utifrån tröga eller stabila strukturer riskerar att skapa maktlöshet. Flera studier visar att

elever upplever maktlöshet. Trots läroplanens demokratiska värdegrund tonar bilden fram av en

miljö som föder längtan bort2 och där elever saknar reellt inflytande (voice).3 Den bilden finns både

i Anderssons Ungdomarna, skolan och livet4 och i Den rimliga skolan som konstaterar att elever

”hamnar i händerna på krafter som man inte kan göra så mycket åt”.5 Eleverna definierar

exempelvis inte skolans värdegrund, normer och visioner.

Läroplansvisionen föreskriver medinflytande i utformningen hur de angivna kursmålen uppnås.

Elevernas nyfikenhet eller frågor är mer sällan föremål för visioner. Skolan ska syfta till en positiv

1 Se avsnitt 2.2.2.
2 Den rimliga skolan. Livet i skolan och skolan i livet. Slutrapport från projektet Elever som medforskare. Rapport nr
164, Skolverket (1999) Stockholm: Liber distribution, s. 40.
3 Ibid., s. 64-65. Hirschmans (1970) mikropolitiska begrepp voice, loyalty och exit kan appliceras på elevernas
manipulation och maktutövning för att uppnå mål eller skydda sig själva. Bereppet voice täcker elevinflytande av olika
slag.
4 Andersson, B-E. (red) (2001) Ungdomarna, skolan och livet, Stockholm: HLS förlag.
5 Den rimliga skolan, s. 40.
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inställning till lärande.6 Hur kan elevers frustration och negativa energi tas tillvara? När elever

upplever att de saknar makt över sitt liv, över att utforska det som är angeläget kan

gränsöverträdelser som abjektionskonst ge eleven makt att definiera vad som får sägas.

Ill. 1: Elevarbete från gymnasieskolan (bilden ovan och texten nedan är av samma elev).

6 1994 Års läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94), avsnitt 1.1, rubrik ”Grundläggande värden” : 7---/
”solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla.”
Avsnitt 1.2, rubrik ”Kunskaper och lärande”: /---/ ” Varje elev skall få stimulans att växa med uppgifterna och
möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Varje elev skall möta respekt för sin person och sitt arbete. Eleverna
skall bli medvetna om att nya kunskaper och insikter är förutsättningar för personlig utveckling. Detta skall syfta till att
grundlägga en positiv inställning till lärande och att återskapa en sådan inställning hos elever med negativa
skolerfarenheter. Skolan skall stärka elevernas tro på sig själva och ge dem framtidstro”.
Skolverket (1994) Lagar och regler, föreskrifter. 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 (1994)
(2006-05-27) http://www.skolverket.se/skolfs?id=259.
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Våldta mig jesus
Jag vet
att du vill och jag
jag vill
jag vill
också besökahemsöka
himlen
då jag dör med
när du våldtar mig, jesus
säljer jag min
oskuldssjäl
till djävulen
jag vet
och helvetet
tar mig ändå
älska mig jesus
du som
som älskar
älskar alla
offrar
dig själv, guds son
få din pappa
att älska
mig
våldta mig jesus

Denna elevdikt bryter mot ideal och normer. Får man tänka såhär? Rädslan att inte duga eller bli

älskad speglar en dualistisk godhetsnorm och en struktur där allt mäts, definieras och klassificeras.

Abjektionen bygger delvis på en värdegemenskap, som ”kristen tradition” i elevexemplet.7 Det

som fördöms brukar ”förvilla eller säga emot invanda klassificeringar” skriver Mary Douglas i

Renhet och fara – en analys av begreppen orenande och tabu. 8 Obekväma fakta ignoreras eller

förvanskas för att inte rubba systemets fastlagda principer, menar Douglas. Avståndstagandet är en

följd av redan tillhandahållna kulturellt traderade kategorier, så att ”varje individ förmås instämma

med till följd av andras instämmanden”.9 Gränserna sätts av de ideologiska maktcentra med flest

7 Ibid. Lpf94, 1.1 Grundläggande värden: ”etik som förvaltats av kristen tradition och västerländs humanism”.
8 Douglas, Mary (1997) Renhet och fara : en analys av begreppen orenande och tabu, Nora: Bokförlaget nya doxa
(Purity and Danger, 1966), s. 56.
9 Ibid., s. 60.



Eva Hedlin 2006-06-18 10

anhängare. Liminaliteten10 och anomalin11, utmanar därför maktens världsordning, enligt Foucaults

betraktelser av de psykiska sjukdomarnas och sexuella läggningens klassificering12.

Det som anses existera definieras således ofta av att det omfattas av en konstruerad ideal struktur.

Strukturen är till sitt ideal rationalistisk. Idealismen hotar i dubbel bemärkelse denna struktur.

Bataille anser att materialismen missar något genom att hålla sig till döda fakta.13 Bataille menar

att det avvikande endast existerar i medvetandet: “nature produces only unique monsters: there are

no deviants in nature because there is nothing but deviation. Ideas are prisons; the idea of ‘human

nature’ is the largest of the prisons.” 14 Människan, är för Bataille som ett djur, inlåst som en fånge.

Idealföreställningar om struktur faller alltså på eget grepp, enligt Bataille. Där rationalismen

dominerar kan det vara svårt att uppfatta att fakta endast kan destilleras ur det som är möjligt att

känna igen utifrån konstruerade kognitiva strukturer. Utestängningsmekanismen, som kan kallas

abjektion eller rationalism, skulle innebära att förnimmelserna filtreras så att endast det

igenkännbara släpps in, medan upplevelser som inte stämmer med tidigare upplevelser, helt enkelt

inte förnimms. De blir därmed icke-existerande. Vad händer då med det vi inte känner igen?

Skulle man kunna expandera tanken istället för att korrigera och konservera strukturer? Vad finns i

marginalen där plats finns att lägga till något som inte verkar höra hemma? Vad kan hända utan

definierat idealmål (som kursplanens kunskapsmål)? Ser man något nytt eller utvecklar man någon

särkskild en kompetens? Skulle ett osystematiskt och mer slumpmässigt kunskapssökande tillföra

något? Man kan fråga sig vilken nyttan vore med att utgå från det från det odefinierade, från det

som faller utanför ramar och modeller.

Elever undviker strukturer de saknar behov av, om man får tro Pienemanns hypotes. 15 Om

språkdidaktisk forskning indikerar ett undvikande, då kan man i ett vidare perspektiv fråga sig

vilken nytta det definierade har i elevernas kunskapsutveckling. Kan det rentav vara till hinders?

10 Limen (lat.) betyder tröskel, dörr, gräns. Liminalitet innebär antingen att något faller utanför normala stadier eller
kategorier, eller det befinner i ett övergångsstadium som inte entydigt kan kategoriseras.
11 En anomali är en förekomst av något som strider mot teoretiska paradigm eller mot en världsuppfattning. Det är
alltså en avvikelse eller något som betraktas som onormalt.
12 Foucault, Michel (1990) The History of sexuality, översätting 1978 av Histoire de la sexualité vol. 1: La volonté de
savoir av Robert Hurley. Harmondsworth: Penguin.
13 Bois, Yve-Alain & Krauss, Rosalind E. (1997) Formless: A User’s Guide, New York: Zone Books, s. 29.
14 Ibid. Bois citerar Bataille från ”Les Ecarts de la nature, Métamorphose – Animaux sauvages”, s. 53.
15 Pienemanns Teachablity Hypothesis utgår från hypotesen att elever bara ”kan omsätta grammatiska regler som de är
mogna för”. De undviker alltså den deklarativa kunskapen om språkets regler och uppbyggnad som man inom
språkundervisningen försöker lära eleverna. (Tornberg, Ulrika (2000). Språkdidaktik, Malmö: Gleerups, s. 106.)
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Den elev som upplever maktlöshet ges makt att påverka betraktaren. Om elevens egna starka

känslor röner uppmärksamhet och uppskattning eller startar en diskussion finns möjligheten att

något gott kommer från det som inte rymdes i en idealstruktur eller i det goda idealet. Det kan då

ses som något värdefullt och användbart inom konsten och därmed inom bildundervisningen.

1.2 Syfte
Studiens syfte är att kartlägga hur det odefinierade fungerar som mentalt, konstnärligt eller

tolkningsmässigt verktyg. Den belyser hur normöverträdelse kan bidra till personlig och

konstnärlig utveckling. Syftet är att kartlägga skapande- och förståelseprocesser hos konstnärer

som arbetar utifrån sina egna existentiella frågor. Hjälplöshet, svårighet att förstå, ovisshet är

aspekter som undersöks. Konstnärernas processer skulle kunna bidra till förståelse för hur elever

skulle kunna handskas med det odefinierade. Deras svårigheter att förstå och definiera är

pedagogiskt intressant därför att liknande processer torde kunna påverka elevers motivation och

kunskapsprocesser. Avsikten är alltså inte att definiera en pedagogik eller att konkretisera det

abjektas och odefinierades funktion i det pedagogiska rummet.

1.3 Frågeställning
Vilken funktion fyller det odefinierade i skapande- och förståelseprocesser?

1.4 Teoretiskt perspektiv
Det odefinierade oscillerar mellan olika sfärer och forskningsfält. Undersökningen utgår från det

odefinierade som existerande utan att syftet är att snäva in dess betydelse utifrån vad som går an.

Det odefinierbara rubbar förståelseprocessen. Det initierar en kognitiv process som kan vara

begreppslig eller sinnlig. Insikter formas när en sådan obalans uppstår mellan verkligheten och vår

ideala föreställningsvärld. Personlig mening uppstår, enligt Piaget, i en begreppslig

skapandeprocess där individens världsbild utvecklas.16 Det som inte passar in kan inte

ackommoderas, införlivas, i befintliga kognitiva scheman. Kunskapen ”innebär en grundläggande

16 Säljö, Roger. (2000), Lärande i praktiken - ett sociokulturellt perspektiv, Stockholm: Prisma, s. 59.
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förändring i vårt sätt att se verkligheten”.17 Om något inte kan inordnas i de ideala strukturerna

uppträder fenomenet abjektion. Det odefinierade kastas åt sidan och uppfattas som utan värde.

I begreppet abjektion (se 2.2.2.) läser jag in det misslyckande, självförakt och avståndstagande från

sig själv som kan uppkomma i ungdomars utvecklingskriser. Abjektionskonsten kan generera

obalans i förståelseprocessen, vilket initierar en flyktinstinkt. Psykoanalytiskt förklaras flykten med

ångest eller dödsångest. Det psykoanalytiska perspektivet är redan väl beskrivet och utvecklas inte

här. Istället analyseras det odefinierade utifrån en förståelseprocess – som är en skapandeprocess –

där perspektivet som konstnär och betraktare kan skifta eller flyta samman.

2. Undersökningen

2.1. Metod och undersökningsområde
Den valda metoden är kvalitativ. Det är en explorativ studie som söker efter infallsvinklar som kan

leda till fortsatta studier av det odefinierades betydelse för kognitiva processer. Undersökningen tar

fasta på mönster som framträdde vid studiet av fem konstnärer. Klassificeringen skedde i

efterhand. Den var fenomenografisk, vilket utgår från en mångfald i sättet att uppfatta ett fenomen.

Undersökningen hade fyra faser. Den första fasen innebar en dels litteraturorientering om

fenomenet abjektion, dels en kartläggning av verk som tangerar det abjektionen och döden.

Läsningen av Kristevas Fasans makt 18 och Badious Being and Event19 fick abjektionen att framstå

som en misslyckad inlärningssituation i och med att ackommodation tycks omöjlig (jfr 2.2.2.). Det

medförde en avgränsning. I fas två undersöktes hur konstnärer förhöll sig till det odefinierade, till

det som inte rymdes i befintliga strukturer och kognitiva scheman, och därför riskeras stötas bort

likt abjektionen. I den tredje fasen sammanfördes konstnärernas förståelse- och skapandeprocesser

i kategorier utifrån besläktade exempel. En kategori utgjordes av minst tre varianter av ett

fenomen. Av utrymmesskäl presenteras inte alla funna varianter och inte heller alla kategorier. I en

fjärde fas analyserades exemplen utifrån drivkrafter och behov som framträtt genom exemplen. I

den fasen betraktades relationen till Pienemann och Batstones inlärningsteorier.

17 Ibid., s. 60.
18 Kristeva, Julia (1992) Fasans makt: en essä om abjektionen (Pouvoirs del’horreur. Essai sur l’abjection,1980,
Översatt av Agneta Rehal och Anna Forssberg), Göteborg: Daidalos.
19 Badiou, Alain (2005) Being and Event, London: Continuum.
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Urvalet fokuserar på gränszonen omkring döden och det abjekta (se 2.2.2.) som en löst

sammanhållande idé snarare än en analysmetod. Gränszonen studeras därför att den utgör ett

område där det nya kan ta form. Det är en slags proximal utvecklingszon. Dödstemat har valts

därför att det pedagogiskt exemplifierar det som Batstone kallar context gap (informationslucka), 20

en av de effektivaste katalysatorerna som utlöser kunskapsutvecklingsprocesser. Behovet av att

fylla en lucka sätter igång teoretiserande och fantasi, envishet lära färdigheter, lusten att söka

information eller att gestalta något i ord, tanke eller bild.

I kapitel 2.3. (Resultat och analys) presenteras de fyra kategorier som det fanns flest belägg för.

Undersökningen syftar inte till att systematisera det som faller utanför strukturen. Istället

undersöks skilda strategier i mötet med det obegripliga och odefinierade. På så sätt kan det

odefinierades funktioner framträda. Först behöver emellertid några nyckelbegrepp introduceras.

2.2. Definition av det odefinierade
Det odefinierade används här som ett samlingsbegrepp för det vi inte kan eller vill förstå, för det vi

inte kan se eller utrycka i ord. Med det odefinierade avses det som är svårt eller omöjligt att exakt

definiera. Avsikten är inte att definiera begreppet utan att visa dess diffusa karaktär. Exemplen ger

viss förståelse. Litteraturen beskriver många aspekter av det odefinierade. Det multipla och det

abjekta försvårar exempelvis en rationell och strukturerad förståelse.

2.2.1. Det multipla
Det finns en tendens att forma en struktur av en icke-struktur. Det gör något hanterbart

sammanhållet av det icke sammanhållna, inkonsistensen. Alain Badiou är i Being and Event (2005)

kritisk mot att multipler omdefinieras som ”set”. Exempelvis studerar den fenomenografiska

pedagogiska forskningen inte 30 individer utan klumpar ihop individer till undergrupper, set. På så

vis kan man fortsätta bortse från multipler och inkonsistens. Man kan, menar Badiou, fortsätta

betrakta dem som icke existerande (eller som inordnade i kategorier).21

2.2.2. Det abjekta

20 Språkforskningen talar om en kontextlucka (Batstone, 1994) (context gap) mellan det som är känt och det som blir
känt när uppgiften är klar (Tornberg, (2000), s. 116-117).
21 “It states that the one is and the pure multiple – inconsistency – is not. This is entirely natural because an
indeterminate situation, not being the presentation of presentation, necessarily identifies with what is presentable/…/.”
Badiou (2005), s. 52.
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Abjektionen påminner om det odefinierade. Båda kämpar för att vinna acceptans, eftersom de inte

kan införlivas i existerande strukturer. Det odefinierade skiljer sig dock från abjektionen. Abjektet

stöts bort utan möjlighet till acceptans, enligt Kristeva. Det odefinierade kan istället utgöra en

extrem lockelse att faktiskt försöka förstå, utan att vara frånstötande.

Abjektionsbeteendet påverkar möjligheten att förstå. Det är därför centralt vid en undersökning av

skapande- och förståelseprocesser. Begreppet abjektion22 måste specificeras. Kristeva föreslår att

det abjekta inte kan assimileras. Abjektionen beskrivs som en oundgänglig förkroppsligad

mardröm, ett fysiskt illamående, en fysisk rening. Abjektet är det som inte är jaget, jagets motsats.

I ”Varken subjekt eller objekt” definierar Kristeva abjektion så här:

Abjektionen är en av varats våldsamma och dunkla revolter mot någonting som hotar och som tycks

komma från ett omåttligt yttre eller inre, utslängt vid sidan av det möjliga, det uthärdliga, det tänkbara.

Det finns där alldeles nära, men är omöjligt att assimilera. Det eggar, oroar och fascinerar begäret som

emellertid inte låter sig förföras. Förskrämt vänder det sig bort och skjuter äcklet ifrån sig. Någonting

absolut skyddar från vanäran, inger stolthet”. 23

Ill. 2: Självporträtt av Caroline Brown, konststuderande.

22 Abícere (lat.) betyder att kasta bort.
23 Kristeva, Julia, i urval av Witt-Brattström, Ebba (red.) (1995) ”Varken subjekt eller objekt” i Stabat mater och
andra texter (översättning av Ann Runnqvist-Vinde), Stockholm : Natur och Kultur Pocket, s. 197.
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Trots abjektionens närhet är det alltså omöjligt att omfattas av abjektionen eftersom den är

outhärdlig, enligt Kristeva. Om en elev inte upplever sig ha definierade konturer (som Caroline

Brown) – om elevens självbild inte är sådan att den ser sig passa in – kan den se sig själv som

abjekt, som något frånstötande och outhärdligt för sig själv.

Det motbjudande tyngs av icke-mening och ligger enligt Kristeva på gränsen till hallucination och

icke-existens. Förnekande sker av ”en verklighet som, om jag erkänner den, tillintetgör mig.”24

Abjektionen exkluderar ”abjektet, ett fallet objekt, [är] någonting radikalt uteslutet som drar mig

mot en punkt där meningen kollapsar. /…/ Det befinner sig utanför helheten vars spelregler de inte

tycks erkänna.”25

2.3. Resultat och analys
Nedan analyseras fyra funktioner av det odefinierade utifrån skapande- och förståelseprocesser.

Den första funktionen var att bearbeta det odefinierade genom gestaltning. En andra funktion

visade sig vara att undvika att definiera eller planera ett resultat. Det odefinierades tredje funktion

var att blottlägga det odefinierade. Den fjärde observerade funktionen var att det odefinierade

avsiktligt planterats för att skapa eller påverka en diskurs.

2.3.1. Konstnärlig, mental och emotionell bearbetning
Den undersökta litteraturen om konstnärerna visade att det odefinierade hade en funktion i

förståelseprocessen genom att konstnärerna bearbetade det odefinierade mentalt och emotionellt

för att hantera och förstå det. När döden kommer nära kan definitionernas upplösning breda ut sig.

Bill Violas, Ana Mendietas och Zhang Huans verk indikerar att det gestaltade kan vara mer

hanterligt än en autentisk händelse eller ett existerande fenomen. Den fotografiska bilden eller

sceniska gestaltningen utgör en distansering, vilket får fenomenet framträda som ”bara” konst.

2.3.1.1. Att inte förstå vad man ser

Konfrontationen med döendet tillhör det abjekta. Abjektionen drar enligt Kristeva mot den punkt

där meningen kollapsar. Det finns en oförmögenhet att inordna och förnimma det som sker. Den

döende kvinnan i Bill Violas videoinstallation Nantes Triptych (1992) är konstnärens mor. När

möjligheten till meningsfull kommunikation inte längre existerade kollapsade meningen för Viola.

24 Ibid., s.198.
25 Ibid.
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Viola mötte den förbjudna, obegripliga bilden; det gick inte förstå, greppa eller acceptera bilden

han hade för ögonen. I en intervju av John Tusa i BBC, radio 3, berättar Viola om hjälplösheten:

for me there was an image in front of me for the first time in my life that I could not understand, I

could not accept, I could not grasp. It was like the forbidden image, the worst image that you could

possibly imagine and I just had to not run away from that image or close my eyes to that image, but go

right through that image. So I took out the camera and I made actually very few video recordings, a

couple of days when she was about, /.../ the last image /.../ where you're in close up on the face and

you don't see the light in the eyes anymore, it was taken late in the afternoon of the day she passed

away/.../ 26

Trots att Viola aldrig ville se bilderna igen så var det återseendet som gjorde att han kunde

koncentrera sig och fokusera på The Passing. Att se bilderna löste upp hans skrivkramp i ett

avstannat projekt. Hans mor dog 1991. 1992 visades Nantes Triptych. 27

Ill. 3: Nantes Triptych (1992).

Liminala tillstånd involverar det odefinierade, det som inte definieras inom de gränser och

kategorier i en människas sin världsbild. Viola pressade sig över det odefinierade, över gränsen till

det han inte ville. Det odefinierade försökte han stöta bort som ett abjekt, men filmandet,

skapandeprocessen, ledde till en utvidgad förmåga genom att erfarenheterna kunde medieras.

Enligt den sociokulturella teorin införlivas ny kunskap i själva övervinnandet av ett problem.

2.3.1.2. Att transformera skräcken

26 Tusa, John, Transcript of the John Tusa Interview with video artist Bill Viola. (2006-05-27).
http://www.bbc.co.uk/radio3/johntusainterview/viola_transcript.shtml.
27 ibid.
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En student hade våldtagits och mördats. När detta händer helt nära planteras skräck bland de som

rör sig i området. Denna skräck utnyttjade Ana Mendieta. Efter händelsen bjöd performance-

konstnären 1973 hem några konstnärskompisar. De möttes av något våldsamt blodigt, som spred

avsmak och panik, som Kristeva föreslår att abjektionen gör. De inbjudna såg en halvnaken

kvinna, kletig av blod. Det var Ana Mendieta själv.28 De omskakades troligen rejält i sin

subjektsposition när den kusliga, odefinierbara situationen dök upp, oväntat nära. Att se blodet och

inte kunna veta vad som hänt, eller förmå påverka, ger en hjälplöshetskänsla liknande Violas.

Mendieta tog fasta på sin egen och omgivningens reaktion på våldtäkten. I sin performance

transformerade hon en faktisk händelse. Verklighetens kuslighet framstod tydligt.

2.3.1.3. Att dela en upplevelse

Zhang beskriver en förståelseprocess som tömmer konstnärens medvetande samtidigt som

betraktaren upplever smärta och dödsångest. Smärtan löser upp individens gräns tycks det.

Zhangs performance 65 Kilograms (1994) fick folk att svimma. Fastkedjad tappade läkarna hans

blod som droppade på en spis. Lukten spred dödsångest. Zhang uppfattar förståelseprocessen så

här: ”I just felt that everything began to vanish from my sight. Life seemed to be leaving me far in

the distance. I had no concrete thought except that my mind was completely empty". 29 Zhang

upplever en helhet i smärtan: “through the experience of pain, he is returned to an existence that

unifies and grounds bodily experience: ‘the mind cannot really leave the body [...] when the mind

returns to the body, there comes an ever stronger feeling of the body's real situation’".30 Panik

uppstår då åskådarna inte kan fly verkligheten, menar Zhang. Blodtappningen gör ont att se.

Gränsen upphör och lidandet förenar Zhang och betraktarna. Enligt Amelia Jones förflyttas

smärtan från performancekonstnären till publiken.31 Thomas Dodson föreslår att Zhangs

subjektivitet löses upp och att han förvandlas till objekt. Medan konstnärens medvetande glider

bort blir betraktarnas identifikation med konstnären allra starkast. Det uppstår enligt Dodson en

paradoxal struktur, “by which our keenest identifications with the subject may be directed towards

28Rio, Petra Barreras del (1987) Ana Mendieta : a Retrospective, [Catalogue of an Exhibition held at the New Museum
of Contemporary Art, New York, 20 November 1987 - 24 January 1988. ] New York : New Museum of Contemporary
Art , s. 28.
29 Dodson citerar "Performing" 65. Dodson,Thomas Zhang Huan's Effigies to Abjection Paper. [Opublicerat manus]
Department of Comparative Studies, Ohio State University. (2006-05-27)
http://www.zhanghuan.com/ThomasDodsonReview.htm.
30 Ibid. Dodson citerar "Performing" 68.
31 Jones, Amelia (1998) “Dispersed Subjects and the Demise of the 'Individual': 1990s Bodies In/As Art.” Body Art:
Performing the Subject. Minneapolis: University of Minnesota Press, s. 230.
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a body nearly evacuated of subjectivity, a body positioned precariously at the edge of

objecthood.”32

I Fasans makt skriver Kristeva att det liminala utgör ett hot som ger ångest. Zhang intar denna

liminala position mellan rent och orent, positionen mellan “mind and body, subject and object, self

and other”. 33 Syftet är subversivt, påpekar Dodson: “The power of the abject to disrupt ‘identity,

system, [and] order’ “.34 Även betraktarnas mellanposition accentueras. Byns invånare flyter

mellan stad och land, mellan medborgarskap och utanförskap.

Zhangs och Mendietas blodsdramatik

transformerar dels ett pågående

samhällsproblem, dels den personliga

upplevelsen. De kanaliserar och

överför en medvetenhet. I skolan kan

historiska händelser eller samtida

oroligheter eller otäcka samhälls-

fenomen gestaltas.

Intensiva känslor – som gör att man

känner att man lever och faktiskt

varken är ett objekt eller ett abjekt –

lyfts sällan fram som något positivt i

skolan eller i vår kultur. Konstens
Ill. 4: Zhang Huan: 65 Kilograms (1994).

tradition att framkalla känslor kunde undersökas. Den extrema konsten har kanske, liksom

drömmen, en funktion genom att det finns ett behov av att uppleva otäcka känslor och träna på att

hantera dem. Gestaltningen kan genom otydlighet sporra såväl fantasi som förståelseprocesser.

2.3.2. Det odefinierade som utgångspunkt för skapandet
En annan funktion det odefinierade hade var att konstnärerna undvek att definiera eller planera ett

resultat. En odefinierad utgångspunkt visade sig vara eftertraktad för Hirst, Meese och Viola.

32 Dodson, http://www.zhanghuan.com/ThomasDodsonReview.htm, (2006-05-27).
33 Ibid.
34 Ibid. Dodson citerar Kristeva, s. 4. ur Fasans Makt i engelsk översättning. Powers of Horror: An Essay on Abjection.
Leon S. Roudiez, trans. New York: Columbia University Press, 1982.
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2.3.2.1. Det bästa läget är att inte veta vad man ska göra härnäst

Hirst definierar inte vad han ska göra: “I could have a plan for the next ten years […] I could have

known what I was going to do next, which is fantastic. It’s a good position, it’s my position from

the beginning. /---/ I don’t know what to do next. It could be a horrible position, but it isn’t.”35

35 Bonami, Francesco (1999) “The Exploded view of the Artist” i Detterer, Gabriele (red.) Art recollection: Artists'
Interviews and Statements in the Nineties, Florence: Danilo Montanari & Exit & Zona Archives Editori, s. 117.
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2.3.2.2. En ideal utgångspunkt är nollställning och passivitet

Meeses skapandeprocess utgår från det odefinierade. Saken får uppenbara sig. ”Konsten uppstår

genom att jag är så passiv och okreativ som möjligt. Jag försöker stänga av varje

subjektivitetsyttring. Viljan att avböja individualiteten är grunden och motorn för min konst.”36

Förhållningssättet liknar Zhangs evakuerade subjektivitet (se 2.3.1.3.). Meese vill gå bortom

definierade krav: “Jag måste alltid utgå från maximala krav, till och med gå därutöver, och då vet

jag inte ens vad det innebär! Kraven är extremt höga. /.../ De utgör en aspekt som är

grundförutsättningen för insikt.“ 37 Konsten utmanar konstant sin egen existens, menar Meese.

”Konsten är /…/ aldrig feg, aldrig likgiltig inför världen. Den är ett totalt angrepp på sig själv.”

2.3.2.3. Förvirring är det högsta stadiet av energi

Om förståelseprocessen har Viola skrivit: ”A fully understood idea is a dead idea”.38 Han påpekar

att skapandeprocessen har sina rötter i ett tillstånd av förvirring och oklarhet:

/.../ non-understanding that precedes all insights. This “Cloud of Unknowing”, /…/ is for me the

highest state and most energised time. /.../ – nothing happening on the surface but everything is going

on underneath. It is the time of risk and the point of unification between art, science and all creative

activities. Its centre is personal transformation”.39

I oförståelsen föds nya tankar, säger Viola. Det är en process som måste återskapas hos

betraktaren.40 Möjligheterna vingklipps när idén eller målet har definierats, som jag förstår Viola.

Lusten och motivationen kan försvinna när man tycker sig redan ha förstått eller veta hur.

Skapande- och förståelseprocessen tycks alltså gynnas av viss osäkerhet på både vad och hur

förutsatt att hypoteser kan formas med hjälp av procedurkunskap. Då kan det definierade, istället

för det odefinierade, läggas åt sidan. Det odefinierades funktion att väcka och hålla vid liv

nyfikenheten torde kunna utnyttjas i skolan. Det är möjligt att eleven som stirrar på ett tomt papper

36 ”Die Kunst entsteht dadurch, dass ich so passiv und unkreativ wie möglich bin. Ich versuche, jegliche Subjektivität
auszuschalten. Dieser Wille zur Ablehnung von Individualität ist der Grund und Motor meiner Kunst.” Lampe, Angela
(2003) ”Der Wille zur Staatskunst: ‚Ich bin bereit, mich weiter zu verstricken’ ” i Kunstforum Bd. 164, März-Mai 2003
Das Magische II, s. 192. (min översättning)
37 ”Ich muss immer von der Maximalforderung ausgehen, sogar noch darüber hinaus, wobei ich nicht weiss, was das
ist. Der Anspruch ist extrem hoch. Die Gesetze der Kunst müssen die härtesten und extremsten sein, stellt einene
Aspekt dar, denn das ist die Grundvoraussetzung für Erkenntnis. Kunst ist /.../ niemals feige, niemals weltgleichge-
schaltet, totaler selbstangriff.” Ibid., s. 192. (min översättning)
38 Morgan, Stuart (red.) (1994) Rites of Passage: Art for the End of the Century : [exhibition, Tate Gallery, London, 15
June-3 september, 1995], London: Tate Gallery Publications, s. 134.
39 Bill Violas opublicerade anteckningar om “The Passing”. Ibid., s. 134.
40 Ibid.
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är inne i skapande- och förståelseprocessens mest intensiva fas, som Viola beskriver. Elevens

kognitiva hypotestestning kan misstas för lättja på grund av fixering vid resultatet, vid det visuellt

definierade snarare än förståelseprocessen i vilken ny kunskap formas.

2.3.3. När definitionen slinker undan
Det odefinierade hade en tredje funktion i det att konstnären blottlägger det begreppsligt

obegripliga. Förståelseprocessen kan avsiktligt försvåras. Hirst och Meese ger texten en dubbel

funktion – den blir dysfunktionell. Oklarheten skapar behovet att förstå, vilket Batstone påtalade.

2.3.3.1. Glappet

Hirst väljer ofta titlar som är citat eller som inte omedelbart tycks ha en koppling med verket. Det

odefinierade provoceras fram i glappet mellan titeln och det man ser.

Ill. 5: Damien Hirst: The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living (deialj).(1991).

Titeln definierar både vad man ser - och vad man inte ser. Istället för klartext lanserar Hirst en

symbolisk rebus. Hirsts titlar tycks syfta till att förvirra.

Ill. 7: Damien Hirst: Some Comfort Gained from the Acceptance of the Inherent lies in Everything (1996).

Hirsts postmoderna multipla referenser till medeltid och barock ifrågasätter själva möjligheten till

tolkning, menar jag. Meningen slinker hela tiden undan i en föränderlig process.
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Ill. 6: Damien Hirst: Utställningen Romance in the Age of Uncertainty (2003) där två av verken på
långsidorna har titlarna The Martyrdom of Saint Andrew (2002-2003) och Martyrdom of Saint Peter (2002-
2003).

2.3.3.2. Intertextuell multipel

Språket används av Meese som scenanvisningar. Bild och ljud överlåts till betraktarens skapande-

och förståelseprocess. Blodigheten eller tragiken saknar gräns. Betraktaren känner igen sig och

fyller ut med egen erfarenhet och egna detaljer. John Fiske kallar detta fenomen för the producerly

reader (och refererar till Barthes). Populärkulturen utnyttjar denna vaghet och igenkänsla för en

förståelseprocess där betraktaren leds in i en skapandeprocess41 . Intertextualiteten ger

igenkännandets och återupplevandets glädje. Man har löst ett problem eller förstått en kod. Men

Meeses ord skapar liksom Hirsts titlar ett problem. Språket styr konnotationerna, men definierar

inte föreställningarna. Betraktaren får fundera över kopplingen.

41 ”Showing the obvious leaves the interior unspoken, unwritten, it makes gaps and spaces in the text for the
producerly reader to fill from his or her social experience and thus to construct links between the text and that
experience. The refusal of depth and of fine distinctions in the text devolves the responsibility for producing them to
the reader.” Fiske, John (1989) Understanding popular culture, London: Unwin Hyman, s. 122-123.
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Ill.8 Jonathan Meese: Erzreligion Blutlazarett…(1999).
”Everything must be noticable for its foulness”, 42 deklarerar Meese.

”Dämmerung” (skymning) är målat på galleriväggen, liksom ett antal kors. Tankarna kan gå till

Caspar David Friedrichs skymningsmålningar med kors och gravar. Trasor och kors gör lasarettet

till ett slagfält eller en kyrkogård. En ensam kropp ligger på sprängstenen med trasiga jeans.

Ill.9: Jonathan Meese: Soldat Meese (staatsanimalismus) Maldoror Turm (2000).

42 Grosenick, Uta & Riemenschnieder, Burkhardt (2002) Art Now: 137 Artists at the Rise of the New Millenium. Köln:
Taschen, s.294.
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På vakttornet eller kyrkan, Soldat Meese (staatsanimalismus) Maldoror Turm (2000), står det ”Må

Stalin uppstå, Richard Wagner framträda”.43 Det klingar arkaiskt, religiöst. ”Erwache”

betyder ”vakna upp”, Det konnoterar ”Wache”, vilket syftar på tornets funktion, att vaka,

övervaka. Det ger associationer till Foucaults text om panoptikon. Från DDR-gränsens

övervakningstorn kunde flyende skjutas och sköts även.

Den odefinierade multipeln lämnar en svårbegriplig sörja efter sig. De intertextuella referenserna

hoppar mellan referenser, vilket splittrar förståelsen. En avsaknad av en kod eller definition

infinner sig. Meningen dekonstrueras och slinker helt enkelt undan. I multipelupplevelsen och

fragmentens samexistens finns hela tiden i glappet en tomhet. Det odefinierade manifesteras

genom pluralitet och en decentrerad teckenförståelse.44 Som ett abjekt stöts själva möjligheten till

permanent förståelse bort. Förståelseprocessen störs. Multipeln motsätter sig den sammanhållna

helheten. Intertextualitet blottlägger en slags förståelse – eller icke-förståelse – av inkonsistensen,

av det odefinierade.

Hirst och Meese definierar och förenklar inte. De framhäver det obegripligas eller odefinierades

komplexitet genom problem och paradoxer. I skolan kan lek med icke-meningen utgå från dadaism

och postmodernism. Slumpartade metoder kan undersökas som musikmålning eller abstrakt

expressionism. Experiment kan även göras.

2.3.4. Det odefinierade som konstnärlig process och diskursskapare
Det odefinierade visade sig också i materialet som förlorad kontroll över skapandeprocessen. Av

utrymmesskäl koncentreras här katalysatoreffekten till ett specialfall av förlorad kontroll, där det

odefinierades funktion är att skapa eller påverka en diskurs som kommer att ha sitt eget liv.

2.3.4.1 Etik och samhällskritik

Förståelseprocessen kan alltså avsiktligt försvåras för att generera dialog och ifrågasättande. Är det

etiskt acceptabelt att döda djur användas som i Hirsts konst? En mediadebatt sätter i gång en

diskussion. En förhandling om tolkningen kan utvidga eller omstrukturera fastlagda definitioner.

Även Zhangs första performance, Angel (1993), skapar debatt om vad som är acceptabelt.

43 ”Stalin erwache, Richard Wagner erscheine” (min översättning).
44 Fiske antyder en maktkamp där definitionen av teckenbetydelsen förskjuts: ”Excessiveness is meaning out of
control /…/ the excessive sign performs the work of the dominant ideology, but then exceeds and overspills it, leaving
excess meaning that escapes ideological control and is free to be used or to resist or evade it.” Fiske (1989), s. 114.



Eva Hedlin 2006-06-18 25

Ill.10: Zhang Huan: Angel (1993).

De samhällskritiska referenserna ryms i det

odefinierade. I det vaga men ändå bekanta

känner betraktaren igen sig. Den röda färgen,

den lilla dockan och Zhangs nakna kropp ger

en multipel odefinierade förståelse-

möjligheter. I vagheten kan läsas

samhällsacceptans av en situation av

förnedring eller total maktlöshet. Den löst

sammanlänkade ritualen stimulerar

teoribildning och ger det sedda en djupare

innebörd, liksom Fiske påpekat. Det definierade (färgen) kan därför tolkas som kritik mot konstens

roll i samhället och en uppmaning till positionering i förhållande till socialt accepterat våld. Zhangs

performance kan också tolkas som Hans Gunter Golinske gör, som en allusion på massakern på

Himmelska fridens torg och som ett uppmärksammande av de ofödda, aborterade, kineserna.45

Ill.11: Zhang Huan: Angel 1 (1992).

45 “the fate of many young women, forced to undergo abortions as a result of China's rigid one-child policy. Golinske,
Hans Gunter (2003) „The Body as Intercultural Medium of Communication On the Spiritual Background to the Art of
Zhang Huan”, Zhang Huan, Kunstverein in Hamburg. (2006-05-27)
http://www.zhanghuan.com/HansGunterGolinskiReview.htm
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Blodsoffret fanns redan i studioarbetena Angel I och Angel II. Abjektionsbeteendet som

samhällsfenomen visualiseras och sammankopplar frågor om förståelse av vad som är acceptabelt i

samhället – och i konsten.

Ill.13: Zhang Huan: Angel 2 (1992).

Offret och offrandet är centralt för Mendietas verk. 1973 smorde hon in sig i blodet från en nackad

kyckling medan den flaxade med vingarna. Sedan rullade hon sig i fjädrar.46

Ill.14 Untitled (Blood and Feathers) (1974) Ill.15: Untitled (1973)

46 Barraras del Rio (1987), s. 29.
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Samhällskritiken var också tydlig i Mendietas våldtäktsscenario. Det odefinierade, svårigheten att

identifiera vad som hänt och om detta var konst skakar om subjektspositionen och kan skapa en

debatt om vad som är acceptabelt i samhället.

3. Slutdiskussion och vidare reflektion
Skapandeprocessen som mentalt, konstnärligt eller tolkningsmässigt redskap visade sig fylla en

funktion genom att transformera och knyta ihop ovisshet och oförmåga att förstå. Mötet med det

odefinierade kan grundläggande förändra sättet att uppfatta verkligheten eftersom förståelsen får,

och rentav måste, förhandlas. Konsten kan spela en viktig roll i den utvidgade världsbild som

mötet med det odefinierade. Den kan ställa gängse föreställningar på huvudet genom att vara inte

vara entydig utan genom att fjärma sig från det fastställda och bejaka det reflexiva och svävande.

Just i denna otydlighet, menar jag, frodas fantasin, och de nya oväntade kombinationer som

Vygotskij betonar i Fantasi och kreativitet i barndomen, kan uppstå istället för att begränsa sig till

att reproducera tidigare erfarenhet.47 I det som inte känns igen våndas visserligen de konvulsioner

som Kristeva beskriver som bortstötande av abjektet, men de kan ses som födslovåndor.

Det odefinierade har en kärnfunktion i förståelseprocessen. När man lämnar det redan definierade

uppstår ett sökande – behovet av att definiera det odefinierade. Informationsluckan gäckar. Det

odefinierade tycks ibland pocka på uppmärksamhet, vädja till förståndet och sinnena för att tas upp

i medvetandet. Det ger förmågan att ta in det nya, vilket Pienemanns hypotes föreslog. Man provar

– och förkastar, just som Kristeva beskriver abjektionsbeteendet. Det finns odefinierade, ibland

destruktiva processer, som riskerar att betraktas som värdelösa. Det som ofta intuitivt eller

systematiskt kastas bort är förlorade möjligheter.

Undersökningen visar att det odefinierade har en funktion, nämligen att utveckla såväl skapande-

som förståelseprocessen. En oklar vag kontur kan lösa upp den befintliga definitionen. En

assimilations- och ackommodationsprocess har då initierats. En ny justerad världsbild kan skapas.

3.1. Slutdiskussion
Det svårbegripliga går ofta inte att ta sig förbi utan mediering eller dialog. Abjektionskonstens

gränsöverskridande effektsökeri må först förstumma, men bortstötningsimpulsens energi kan

utnyttjas. De starka känslor som artikuleras och som väcks är något annat än det negligerade och

47 Vygotskij, Lev S. (1995) Fantasi och kreativitet i barndomen, Göteborg: Daidalos, s. 21.
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det marginella. Det svårdefinierade, det som faller utanför ramar och modeller, utvecklar en

särskild kompetens: Det skapar intresse för – och kanske acceptans av – det i marginalen bortom,

det vid sidan av debattens huvudfåra. Det skapar behovet av att själv definiera, bortom cue-

seekerns sökande efter vad läraren vill. Det ger makten att positionera och re-positionera såväl

konstnär eller elev som betraktare.

3.2. Vidare reflektion
Normbrytandet är utvecklingsprocessens kärna. Abjektet, det som inte hör hemma, skulle kunna

utvidgas till en socialkritisk och en didaktisk diskurs om vad som kan accepteras såväl i samhället

som i skolan. Kristevas definition av abjektionen relaterar till en vidare diskurs om exklusion.

Bildämnet har i skolan en potential att definiera det som annars stöts bort, negligeras och förbjuds.

Det ges ett egenvärde genom konsten, som bildkonst, poesi och drama. Identitets- eller

personlighetsutvecklingen kan främjas och nya möjligheter uppstå. Dessa kan innebära att man,

som Viola, stärkt går vidare, om man törs undersöka sådant som är svårt eller rentav omöjligt att

förstå. Många stora upptäckter beror på vetenskapens intresse för det som inte passar in, för

anomalier. Det är ett vetenskapligt förhållningssätt att undersöka världen utan att förkasta

inkonsistens eller icke-struktur.

3.2.1. Kommunikativ klarhet

Det är en vanlig föreställning att för kommunikation krävs kommunikativ klarhet. Studien visar

dock att det odefinierade har flera funktioner för förståelseprocessen. Inkonsistensen, frånvaron av

klarhet, leder dialogen och frågorna vidare. Undersökandet sporras således av frånvaron av

definition. Informationsluckan innebär ett fortsatt sökande. Själva oklarheten gör att man vill

sträcka sig utöver sig själv. När man ger sig ut i det odefinierade, den närmaste utvecklingszonen

med Vygotskij s terminologi, försöker man förstå.

3.2.2. Det definierades betydelse för personlighetsutvecklingen

Föreställningen om att jaget saknar en exakt definition behöver kanske betonas. Begreppet syftar

på en socialt konstruerad icke-struktur eller inkonsistens i ständig upplösning och omformation.

Begreppet ”jag” tycks befinna sig i ett Batailles idéernas fängelse, falskt anklagad. Jagets identitet

är som Badious multipel. Det är inkonsistens som definierats i välvilja, i tron på ökad hanterbarhet.

Tron på att omfattas av denna definition förhöjer lätt ångestkänslan och hotet att misslyckas.
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3.2.3. Det odefinierades betydelse för kunskapsutvecklingen

Vilken nytta skulle det kunna vara att i skolan utgå från det odefinierade, från det som faller

utanför ramar och modeller? Undersökningen tyder på att i kunskapsluckorna sitter själva

drivkraften, just som Batstone antog. Behovet tycks uppstå när man själv identifierar luckan.

Violas uttalande om oklarhet (jfr 2.3.2.3.) pekar exempelvis i den riktningen. Om det är

kunskapsluckan som genererar det nödvändiga behovet, då måste kunskapsluckan kanske

omdefinieras: Det ännu odefinierade utgör skolans största potential. Skolnormen tenderar att

definiera kunskapsluckan som abjektal företeelse, som en oönskad brist som kräver

åtgärdsprogram och exklusion. Kanske är kunskapsluckan, det vill säga det odefinierade, ännu inte

assimilerade eller ackommoderade, skolans största tillgång? För att dra ytterligare slutsatser om

detta och utvärdera didaktiska möjligheter och konsekvenser krävs ytterligare forskning.

Undersökningen har sammanfattningsvis visat att det odefinierade – kunskapsluckan – tycks ha en

pedagogisk funktion som motivationens drivkraft. Det odefinierade driver på både skapande- och

förståelseprocesser. Abjektionen har visat sig ha en speciell funktion i förståelseprocessen:

Abjektionskonsten lämnar ingen oberörd.
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Bildförteckning
Ill. 1: Elevarbete från gymnasieskolan. (2006)
Källa: Lärarstudenten Emma Mases PowerPoint-redovisning Foto: Emma Mases.
S. 5.

BROWN, CAROLINE
Ill. 2: Självporträtt av Caroline Brown, konststuderande. (2001)
Installation, Papper, tusch, latex
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Källa: Dimploma Exhibition, Winchester School of Art, Storbritannien. Foto: Eva Hedlin.
S.11.

HIRST, DAMIEN
Ill. 5: The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living (detail).(1991).
Tiger shark, glass, steel, 5% formaldehyde solution, 213x518x213 cm
Källa: Damien Hirst. Pictures from the Saatchi Gallery (2001) London: Booth-Clibborn, s. 11.
S. 18.

Ill. 6: Utställningen Romance in the Age of Uncertainty (2003) där två av verken på långsidorna
har titlarna The Martyrdom of Saint Andrew (2002-2003) och Martyrdom of Saint Peter (2002-
2003).
Glass and nickel plated steel cabinets with medical glassware, wooden cross, sheep’s scull, book,
keys, plastic piping, etc.
Källa: Cicelyn, Edouardo (2004) Damien Hirst [Utställning Damien Hirst The Agony and the
Ecstasy Selected Works from 1989-2004, Museo Acheologico Nazionale, Neapel, 21 okt 2004 –
31 jan 2005], Neapel: Sa. Ma in Quarto, s. 218.
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Ill. 7: Some Comfort Gained from the Acceptance of the Inherent lies in Everything (1996).
Steel, glass, cows, formaldehyde solution, 12 tanks, each 200x90x30.
Källa: Cicelyn, Edouardo (2004) Damien Hirst [Utställning Damien Hirst The Agony and the
Ecstasy Selected Works from1989-2004, Museo Acheologico Nazionale, Neapel, 21 okt 2004 – 31
jan 2005], Neapel: Sa. Ma in Quarto, s. 139
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MEESE , JONATHAN
Ill.8 Erzreligion Blutlazarett… (1999).
Installation, Frankfurter Kunstverein, 1999
Källa: Lampe, Angela (2003) ”Der Wille zur Staatskunst: ”Ich bin bereit, mich weiter zu
verstricken” i Kunstforum Bd. 164, März-Mai 2003 Das Magische II, s. 182-183
S. 19.

Ill.9: Soldat Meese (staatsanimalismus) Maldoror Turm (2000).
Installation, Museum Abteiberg, Mönchengladbach 2000.
Källa: Lampe, Angela (2003) ”Der Wille zur Staatskunst: ”Ich bin bereit, mich weiter zu
verstricken” i Kunstforum Bd. 164, März-Mai 2003 Das Magische II, s. 184-185
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MENDIETA, ANA
Ill. 14: Untitled (Blood and Feathers) (1974)
Lifetime color photograph
10 x 8 inches (25.4 x 20.3 cm)
Collection Raquelín Mendieta Family Trust
Källa: http://www.fashionoffice.org/culture/mendieta7-2004b.htm, (2006-05-27)
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Ill. 15 Untitled (1973)
Color photograph
9.25 x 7.25 inches
Foster & Vail Fine Arts, New London, CT
Källa: http://www.artincontext.org/LISTINGS/IMAGES/FULL/A/E0WX2JAV.htm, (2006-05-27)
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VIOLA, BILL
Ill. 3: Nantes Triptych (1992).
Video/sound installation
Edition 1: Fonds national d’art contemporain, Commande publique conçue pour le Musée des
Beaux-Arts de Nantes, Ministère de la Culture, Paris, Franceial
Källa: http://www.gleeson0.demon.co.uk/tatemod.htm, (2006-05-27)
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ZHANG, HUAN
Ill. 4: Zhang Huan, 65 Kilograms (1994).
Performance, Beijing
Källa: http://www.zhanghuan.com/Worksindex.htm, (2006-05-27)
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Ill.10: Angel (1993).
Performance, China National Art Gallery, Beijing
Källa : http://www.zhanghuan.com/Worksindex.htm, (2006-05-27)
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Ill.11: Angel 1 (1992).
Mixed-Media Installation
300x160x50 cm
Källa : http://www.zhanghuan.com/Worksindex.htm, (2006-05-27)
S. 22.

Ill.13: Angel 2 (1992).
Mixed-Media Installation
240x200x40 cm
Källa : http://www.zhanghuan.com/Worksindex.htm, (2006-05-27)
S. 23.


