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1.0 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

“Vi trenger noe å navigere etter. Men for meg kan det være Jesus, Hegel, Salman Rushdie 

eller Woody Allen.” (Anne Grethe Preus)1 

Lady Gaga har i løpet av de siste par årene blitt en av verdens mest populære artister. Time 

Magazine listet henne i 2010 som en av verdens 100 mest innflytelsesrike personer, hun er 

topprangert på Google, den mest fulgte på Twitter med over 10,5 millioner følgere og har 

toppet listene i land etter land med singler som Just Dance, Poker Face, Bad Romance og mer 

nylig, Born This Way. Selv om det i første omgang kan være vanskelig å få øye på gjennom 

show og medieoppslag, har Lady Gaga flere svært tydelige budskap, og har høstet en stor 

fanskare av ungdommer og unge voksne. Med tanke på den nærmest symbiotiske relasjonen 

ungdomskultur og populærkultur har, samt den kjendisidoliseringen som i særlig stor grad 

skjer i ungdomskulturen, er det svært interessant å se på hvilke innspill en artist som Lady 

Gaga gir i forhold til ungdommers livssynsdanning.  

1.2 Problemstilling 

Lady Gaga som navigasjonspunkt for ungdommers livssynsdanning – hvilke sentrale 

momenter bidrar hun med? 

1.3  Materiale og metode 

Lady Gaga er en svært produktiv artist, som i tillegg til tre album, musikkvideoer, konserter 

og intervjuer både tvitrer og har sine egne “gagavision”-programmer via YouTube. Materialet 

for analysen i denne oppgaven er mangfoldig, og jeg vil bruke sitater, sangtekster, innhold fra 

musikkvideoer og annet som måtte være relevant for å synliggjøre temaer som jeg mener er 

svært sentrale hos Lady Gaga og som er relevante i forhold til ungdommers livssynsdanning.  

Som metode vil jeg med utgangspunkt i en systematisering utviklet av Margunn S. Dahle 

(sml. 2.5) gripe fatt i den observerbare livspraksisen2 (dvs. atferd og utsagn) hos Lady Gaga 

for å avdekke relevante livssynselementer, for deretter å koble dette opp mot relevant teori 

(sml. 2.0) og David Howells tilnærming til ungdommers livssynsdanning (sml. 2.4). 

                                                      
1 Sml. Dahle, Margunn S.: Livssynsdanning i samtida vår, forelesningsnotat, 22.02.11 
2 Sml. (Dahle 2010:85-86) 
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2.0 Livssynsdanning og populærkultur 

2.1 Hva er et livssyn? 

Et livssyn er, kort fortalt, en samling av oppfatninger omkring de såkalte livsspørsmålene. 

Alle mennesker har et livssyn, fordi alle har oppfatninger om for eksempel hva som er 

meningen med livet eller hva som gir et menneske verdi. Livssynet kan være bevisst eller 

ubevisst, reflektert eller ureflektert, sammenhengende eller usammenhengende, religiøst eller 

sekulært.3 

Idéhistoriker Per Magne Aadnanes skiller mellom livssynets idéinnhold og livssynets 

“innside” og “utside”: 

Livssynets idéinnhold: På et kognitivt nivå, kan vi si at et livssyn er “ei samling av idéar og 

førestellingar som lèt seg sortera grovt i dei tre kategoriane verdsoppfatning, menneskesyn og 

verdistandpunkt.”4 Flere livssynsteoretikere argumenterer for et fjerde element, nemlig tro, 

forstått som tillit og forankring av mening.5 Tro er nødvendig for utviklingen av de tre andre 

elementene. 

Livssynets innside og utside: Alle mennesker har et livssyn, og disse livssynene kan være like 

forskjellige som menneskene selv. Med livssynets innside mener Aadnanes disse individuelle, 

subjektive eller personlige livssynene. 6 Siden livssyn er knyttet til eksistensielle spørsmål, 

medfører livssynet et personlig engasjement7, samt en grunnleggende holdning til tilværelsen, 

det Aadnanes kaller “livsfølelsen”. 8  

Mens livssynets innside går på det subjektive og individuelle, mener Aadnanes at vi også kan 

snakke om livssyn på et objektivt plan; livssynets utside. Denne omfatter de kollektive, sosio-

kulturelle og historiske aspektene ved livssynet, og Aadnanes skiller her mellom 

livssynstradisjoner og –trender9, og sosiale og mentale rammevilkår10. Livssynet til den 

                                                      
3 Sml. Dahle, Margunn S.: Livssynsdanning i samtida vår, forelesningsnotat, 22.02.11. 
4 (Ulstein 2011:101) 
5 Blant andre Margunn Serigstad Dahle, sml. Livssynsdanning i samtida vår, forelesningsnotat, 22.02.11 
6 Paul Otto Brunstad bruker begrepet “livstolkning” om individuelle livssyn (sml. Ulstein 2011: 101). 
7 ”[E]in vil gjerne ”leva” på dei svar ein har komme fram til i si grubling over livsgåtene. Dei overtydingar og 
det verdimedvit livssynet inneheld, er personlegdomsformanande, dei veks saman med ein sjølv, vert ein del av 
eins identitet.” (Aadnanes 2002:16) 
8 ”Det kjenslemessige elementet kan ha både varierande styrke og kvalitet. Med kvalitet tenkjer vi her på sjølve 
kjenslefargen, om har er lys eller mørk, glad og lett eller melankolsk, optimistisk eller pessimistisk. Eit personleg 
tileigna livssyn vil såleis vera prega av ei grunnleggjande holdning til tilværet, av ei ”stemning”, det vi kan kalla 
livskjensle.” (Aadnanes 2002:15) 
9 Livssynstradisjoner er historiske idéstrømninger, som humanisme og eksistensialisme. Med livssynstrender 
mener vi her strømdrag som er for ferske til å kunne kalles tradisjoner. (Sml. Aadnanes) 
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enkelte oppstår aldri i et ”kulturelt vakuum,” men er preget av samfunnet og miljøet han eller 

hun er en del av (sml. sosiale og mentale rammevilkår) og den enkelte ”øser”, bevisst eller 

ubevisst, av de ideer og mentaliteter som livssynstradisjonene og –trendene har etterlatt seg.11 

Livssyn skiller seg ellers fra både religioner og ideologier ved at de avgrenser seg til 

livsspørsmålene.  

2.2 En aktuell livssynstrend: Det postmoderne12 

Vår samtid blir ofte omtalt som postmoderne. 13 David Cook definerer postmodernismen slik: 

”Postmodernismen går lenger enn det ”moderne” vitenskapelig baserte synet på verden ved 

å blande en skeptisk holdning til teknologi, objektivitet, absolutter og totalforklaringer med 

vekt på image og utseende, personlige tolkninger, gleder og utforskningen av ethvert åndelig 

og materielt perspektiv.” (Cook 1999:18) 

Fra modernismens rasjonelle og optimistiske sannhetsprosjekt, har sekularisering14, 

pluralisering15 og globalisering gjort vårt univers til et “multivers” der totalforklaringer som 

skal gjelde for alle mennesker og alle kulturer kan virke lite sannsynlige. Skepsis til 

objektivitet, absolutter og totalforklaringer preger det postmoderne livssynet, mens personlige 

tolkninger og preferanser vektlegges og legitimeres i kraft av å være subjektive. “In a sense, 

postmoderns have no worldview. A denial of the reality of a unified world as the object of our 

perceptions is at the heart of postmodernism.”16  

2.2.1 Subjektets suverenitet og moralsk relativisme 

Individualismen står svært sterkt i det postmoderne. I fraværet av en universell sannhet er det 

opp til den enkelte å konstruere sin egen sannhet og mening med livet. Dette gjelder på alle 

områder, også i forhold til det åndelige. Metafortellinger aksepteres bare i den grad de gir den 

                                                                                                                                                                      
10 ”Sosiale livssynsrammar [eller rammevilkår] er då vilkår av ytre slag som samfunnsstrukturar, maktforhold, 
økonomiske system, teknologiar, informasjonsforhold, utdanningssystem, etc. (…) Dei mentale rammevilkåra 
går imidlertid på djupare tanke- og opplevingsmønster som påverkar og fargar oppfatningane våre kollektivt og 
oftast ubevisst.” (Nettleksjon KL101-8: Livssynskunnskap og livssynsanalyse 1, side 3) 
11 Dette avsnittet er delvis hentet fra min prosjektoppgave II, KL101, høsten 2009. 
12 Denne delen bygger delvis på min prosjektoppgave II i KL101 fra høsten 2009. 
13 En del teoretikere vil heller benytte begrepet ”senmoderne” om vår samtid og begrunner det i at vi ikke er 
fullstendig forbi (post-) det moderne, men befinner oss i etterdønningene av det (sen-) der en del av de strukturer 
vi kjenner fra modernismen som tidsepoke er i ferd med å brytes, mens andre strukturer fortsatt står fast. 
14 Sekularisering er ”en historisk[-sosiologisk] prosess der den overordnede religiøse tenkemåten byttes ut med 
en ikke-religiøs, dennesidig og verdslig tenkemåte.” (Nettleksjon KL101-8: Livssynskunnskap og livssynsanalyse 
1, side 2) 
15 Med pluralisering mener jeg her den prosessen som går fra livssynsenevelde i retning av livssynsmangfold i en 
kultur. 
16 Sml. (Mueller 2006:62) 
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enkelte mening, men avvises som allmenngyldige. Sannhet, realitet og moral er ikke objektiv, 

men subjektiv, og dermed relativ: “In the absence of commonly held absolutes, all behavior is 

amoral: neither right nor wrong.”17 Med absoluttenes fall, svekkes også fornuften, og valgene 

tas ut ifra hva den enkelte føler for: “[T]he intellect is replaced by the will. Reason is 

replaced by emotions.”18 Den enkeltes valg vektlegges (sml. eksistensialismen) og skal 

respekteres og tolereres. “Du skal ikke dømme,” men møte dine medmennesker med åpenhet 

og toleranse. 19 

Det som har banet vei for mye av denne individualismen og relativismen, er det kritiske 

perspektivet poststrukturalisme20. Dette perspektivet innebærer en kritikk av modernismens 

tro på objektiv sannhet og gitte kategorier, idet en hevder at alt slikt kun er sosiale 

konstruksjoner. Poststrukturalismen søker å dekonstruere gitte kategorier eller strukturer slik 

at ingen fortolkning har forrang framfor en annen.  

Språket står i en særstilling i poststrukturalistisk tenkning. Ifølge dette perspektivet, refererer 

ikke språket til virkeligheten, kun til et individs eller gruppes fortolkning av denne. 

Metafortellinger og absolutter virker i et slikt perspektiv undertrykkende, fordi det tvinger én 

gruppes fortolkning på en annen idet de hevder universell gyldighet.21 Dette gjelder særlig på 

områder som regulerer individets liv på et personlig plan, for eksempel i forhold til moral, 

kjønn og seksualitet. Nøkkelen ligger i å dekonstruere undertrykkende strukturer og utvide 

“mulighetsrommet”, slik at enkeltindividet står fritt til å velge de fortolkninger det vil og 

konstruere sitt eget liv, identitet og livssyn. Da har enkeltindividet definisjonsmakten i eget liv 

og dermed frihet.22 

Mens det postmoderne søker å frigjøre den enkelte til å være sin egen herre, gjør den samtidig 

at alle blir stående alene. Dette fremmedgjør enkeltindividet i forhold til verden rundt og 

fostrer en dyp lengsel etter tilhørighet.23 Presset på den enkelte er stort, for livet har ikke mer 

mening enn hva du selv tillegger det. “There is a symbiotic relationship between the 

                                                      
17 Sml. (Mueller 2006:69) 
18 Sml. (Mueller 2006:65) 
19 Sml. forelesningsnotatet “Ungdomskultur i samtida vår” v/Ingvild Thu Kro, 22.02.11. 
20 Retningen oppstod på 1960-tallet med tenkere som Michel Foucault og Jacques Derridas.  
21 Sml. (Mueller 2006:63) 
22 Avsnittet om poststrukturalisme bygger delvis på min bokrapport i KL213, vår 2011, om Wencke Mühleisens 
bok “Kjønn og sex på TV: Norske medier i postfeminismens tid” 
23 Sml. (Mueller 2006:72-73) 
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postmodern worldview and personal despair. … If there are no absolutes, if truth is relative, 

then there can be no stability, no meaning in life.”24  

2.2.2 Hedonisme og seksualisering 

I et livssyn der individet kun lever for seg selv og sitt, og ikke for noe større enn seg selv, 

søker det naturlig nok å gjøre det meste ut av subjektive erfaringer. ”Dette ender nesten 

uunngåelig i en hedonisme, der individet kun lever for sin egen nytelse og for øyeblikket.”25  

Hedonisme er en filosofisk strømning som ser på nytelse, og da helst materielle og kjødelige 

nytelser, som det øverste gode og en betingelse for lykke og “det gode liv”. Aristippos av 

Kyrene (ca 435 – 355 f.Kr.), som betraktes som hedonismens grunnlegger, mente at veien til 

menneskelig lykke ligger i å maksimere vellysten og unngå smerten. Han hevdet at den 

kjødelige lyst er livets egentlige mening. Filosofen Jeremy Bentham (1748-1832) mente at 

naturen har stilt mennesket under to suverene størrelsers herrevelder: lidelse og glede. Disse 

er drivkraften i menneskelig handling, fastlegger målestokken for rett og galt og 

sammenhengen mellom årsak og virkning. 26 

Hedonisme og seksualisering går hånd i hånd. Med hedonismen blir seksuell nytelse både 

drivkraft og mål for enkeltindividet, noe som kan resultere i at ting og andre mennesker blir 

sett på og framstilles i et seksualisert lys som midler til å oppnå egen nytelse og lykke. 

2.2.3 Estetikk og seksualitet 

Vektleggingen av det subjektive løsrevet fra alle absolutter, det visuelle framfor det verbale, 

samt pragmatismens vektlegging av handling, gjør at estetikk og image får en helt spesiell 

plass i det postmoderne livssynet. Image er i særlig grad noe enkeltindividet kan konstruere 

selv gjennom subjektive valg, og blir slik en viktig del av å vise (visuelt, estetisk) verden 

hvem en er.  

I postmoderne feminisme, som springer ut fra poststrukturalistisk tenkning, gjelder dette også 

i forhold til kjønn og seksualitet. 27 Ingen av delene ses på som fastlagte på forhånd, men 

                                                      
24 Sml. (Mueller 2006:71) 
25 (Cook 1999:32-33) 
26 Sml. Wikipedia.no: Hedonisme, http://no.wikipedia.org/wiki/Hedonisme 
27 Poststrukturalistisk tenkning er utgangpunktet for både tradisjonell feminisme, som på 1970-tallet søkte å 
dekonstruere den tradisjonelle kvinnerollen, og postmoderne feminisme, som søker å løsrive maskulinitet og 
femininitet fra det fysiske kjønnet slik at mennesket fritt kan velge hvordan det vil iscenesette seg selv, sitt kjønn 
og seksualitet. 
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forstås som den måten en velger å iscenesette28 seg selv på (estetisk, teatralsk) gjennom for 

eksempel klesstil og kroppsspråk. Seksualiteten ses på som enkeltindividets mest subjektive 

erfaring, og ses av enkelte postmoderne feminister29 derfor som definerende for identiteten. 

Følelser følger erfaringen, det gjelder derfor å leve ut sin seksualitet og eksperimentere seg 

fram til hva som føles riktig for den enkelte (sml. 2.2.1).  

Den visuelle iscenesettelsen av kjønn og seksualitet kommer særlig til uttrykk i en tydelig 

skeiv trend, samt postfeminisme. Den skeive trenden spiller på det homoseksuelle og 

transseksuelle og overskrider tradisjonelle kjønnsiscenesettelser med innslag som drag og 

crossdressing30. Postfeminisme brukes om populærkulturelle uttrykk som spiller på det 

feminine på en seksualisert, kommersiell og imagepreget måte31. Begge deler kan ses på fra 

poststrukturalistisk ståsted som uttrykk for seksuell liberalisering.32 

2.3 Populærkultur, ungdomskultur og livssynsformidling 

Dagens ungdom blir av noen forskere omtalt som Generasjon Z, mediegenerasjonen, og har 

vokst opp i løpet av ”the birth and rise of the Internet.”33 Denne generasjonen omgir seg mer 

med media enn noen generasjon tidligere34, medier og populærkultur35 spiller derfor en svært 

viktig rolle for livssynsdanningen til denne gruppen (sml. mentale rammevilkår). “Media’s 

content shapes their worldview. Get to know their media and you’re getting to know them.”36 

Gjennom mediene formidles virkelighetsoppfatning, menneskesyn, verdier og tro på 

forskjellige måter37; dette gjelder ikke minst for populærkulturen. Ifølge Gordon Lynch kan 

populærkulturen fylle en eksistensiell/hermeneutisk funksjon: “Popular culture can be seen 

                                                      
28 I postmoderne feminisme ser man (blant annet) på kjønn som estetikk. “Når alt er konstruert, betyr også det 
at du ikke har noen gitt rolle eller identitet, men må lage din egen, altså iscenesette deg selv. Kjønn kan slik 
forstås som den måten du velger å uttrykke deg på (estetisk, teatralsk), gjennom klesstil, kroppsspråk og 
seksuelle preferanser. (sml. Mühleisen 2003:35-37)” (Egen bokrapport, KL213, vår 2011) 
29 Dette gjelder blant andre Carter Heyward, sml. (Storkey 2000:106).  
30 “Crossdressing innebærer overskridelser av klasse-, rase-, kjønns- eller seksualitetsdiskurser eller normer, og 
har tradisjon fra teater, musikal og film.” En drag er en mann i en kvinnes klær. (Sml. Mühleisen 2003:156) 
31 Sml. (Mühleisen 2003:18) 
32 Mens noen har karakterisert postfeminisme som antifeminisme eller backlash-tendenser, åpner andre opp for 
“postfeminismens potensial til å åpne opp tidligere motsetninger som har preget feminismen – så som … 
spenningen mellom feminisme og seksuell liberalisering.” (Sml. Mühleisen 2003:14) 
33 Sml. http://en.wikipedia.org/wiki/Generation_Z 
34 Sml. (Mueller 2006:96). Medieviter Douglas Rushkoff, som bruker begrepet “mediascape” for å illustrere 
hvordan vi både omgir oss med og tolker virkeligheten gjennom det bildet som mediene gir. 
35 Med “populærkultur” mener jeg populærkulturelle uttrykk, som film, tv-serier, musikk, etc. Disse når ofte ut 
til folk flest gjennom massemedier som tv, radio og internett. 
36 (Mueller 2006:96) 
37 (Dahle 2003:99) 
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as providing a range of resources that shape the way in which people make sense of and 

experience their lives.”38  

Sammenhengen mellom aktuell (ungdoms)kultur og populærkultur er ikke bare enveis. 

“Populærkulturen speiler det samfunnet som den selv er med på å forme.”39 Populærkulturen 

speiler altså verdier, holdninger og livssyn som allerede finnes i (ungdoms)kulturen. 

2.3.1 Kjendisidolisering 

“Et idol er et gudebilde som dyrkes som en avgud. Idol kan i overført betydning også bety et 

menneske som noen, særlig ungdom, forguder eller beundrer høyt, eller som er et ideal eller 

en favoritt, for eksempel en film- eller popstjerne.”40  

VSBI, som er selskapet bak MTV, har ifølge en artikkel fra MTV Sticky gjennomført en 

undersøkelse i sitt unge kundepanel hvor de spør dem hvem de ser opp til og vil ligne mest 

på; hvem som er deres ikoner41 eller idoler. Nærmere 50 % av disse oppgir en kjendis som sitt 

største ikon; 28 % av disse er artister42. En annen undersøkelse referert til i samme artikkel, 

viser at én av fem musikkfans “would give ANYTHING” for å møte sitt idol.43 

Kjendiser blir altså for mange unge mennesker veivisere til “det gode liv”, der en ved å følge 

deres eksempel kan oppnå egen suksess.44 Verdier og andre livssynselementer som formidles 

gjennom idolet, kan dermed ha stor påvirkningskraft hos den enkelte.45 Lynch peker på 

sammenhengen mellom livssynsformidlingen i populærkulturen gjennom kulturelle ikoner og 

livssynsdanningen hos den enkelte: “Commitment to values and beliefs offered through 

popular culture can also be reinforced by the celebration of cultural icons who exemplify a 

particular set of attitudes and understanding of life.”46  

                                                      
38 (Lynch 2005:31) 
39 Sml. medieviter William Romanowski 
40 Wikipedia.no: Idol, http://no.wikipedia.org/wiki/Idol_%28avgudsbilde%29. 
41 Et ikon blir her forstått som et objekt for stor oppmerksomhet og hengivenhet; et idol. 
42 De artistene som ble nevnt oftest, var Bono, Madonna, Michael Jackson og Lady Gaga. 
43 Sml. MTV Sticky: Who’s your icon?, http://www.mtvsticky.com/2010/09/whos-your-
icon/#&article=58645&category=9222&page=1. Artikkelen oppgir dessverre ikke hvor mange som deltok i 
undersøkelsen eller når den ble gjennomført, men siden Lady Gaga nevnes av de spurte, kan den ikke være eldre 
enn fra 2008. Jeg anser dessuten også en undersøkelse gjennomført av et så stort selskap som VSBI som ganske 
dekkende hva gjelder ungdomsgenerasjonen, selv om det er MTVs egne seere undersøkelsen tar utgangspunkt i. 
44 Sml. (Cray 2006:46-47) 
45 En kjendis blir nok i mange tilfeller et idol for den enkelte fordi han eller hun opplever å kunne identifisere 
seg. Jeg vil derfor påstå at det i mange tilfeller allerede vil være en viss gjenklang mellom livssynet hos den 
enkelte og livssynet hos kjendisen (sml. populærkulturen som speil). Samtidig tror jeg kjendiser som har evne til 
å fascinere, som musikere, skuespillere og kunstnere, vil kunne oppnå idolstatus selv med kontroversielle 
meninger, som den enkelte gradvis kan bli påvirket av selv om han eller hun i utgangspunktet er uenig.  
46 (Lynch 2005:32) 
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2.3.2 Musikk og musikkvideoens rolle i en ungdoms liv 

Graham Cray m.fl. har undersøkt unge menneskers livssyn, og funnet at musikk spiller en 

viktig rolle i en ungdoms liv. Musikk fungerer som “a ‘mirror’ to the self”, spesielt hva 

gjelder følelser og holdninger. Musikk reflekterer mer enn former, og brukes for å uttrykke 

hvem en er og hvem en ønsker å bli. “Music is the aspect of popular culture in which young 

people can consider how to construct, and reconstruct, their identities.” 47 

Mens musikk mest reflekterer hva en ungdom allerede føler, viser undersøkelser at 

musikkvideoen i sterkere grad påvirker holdninger og verdier, for eksempel i forhold til kjønn 

og sex: “Findings show that the more college men and women reported viewing music videos 

containing sexual content, the more likely they were to have permissive attitudes toward 

premarital sex and to endorse gender-specific sexual stereotypes.”48  

2.4 Et blikk på ungdommers livssynsdanning49 

Ungdommers livssynsdanning bærer tydelig preg av postmoderne tankegods. Den subjektive 

livssynsdanninga tar derfor i større grad utgangspunkt i identitetsrelaterte spørsmål enn 

spørsmål som dreier seg om verden som helhet.  

Ifølge ungdomsteolog David Howell tar ungdommers livssynsdanning utgangspunkt i 

hvordan ungdommene forholder seg til 1) seg selv (“self”), 2) sine venner/likesinnede 

(“peers”), 3) verden rundt (“world”) og 4) det bortenfor, det åndelige eller guddommelige 

(“beyond”).  

I tråd med samtidas individualisme, tar ungdommers livssynsdanning først og fremst 

utgangspunkt i en selv. En selv er i sentrum og hovedmotivasjonen er å få oppfylt egne ønsker 

og behov. “This motivation has affected young people’s social patterns, their approach to 

sexuality, their drive to consume and their fear of death...”50 Ønskene er ikke nødvendigvis 

alltid egoistiske, men så lenge noe ikke bunner i eget ønske, så gjør man det heller ikke – man 

“føler ikke for det.”  

                                                      
47 Sml. (Cray 2006:78) 
48 Yuanyuan Zhang, Laura E. Miller, Kristen Harrison: The relationship between exposure to sexual music 
videos and young adults’ sexual attitudes, 2008 
http://findarticles.com/p/articles/mi_m6836/is_3_52/ai_n28574981/pg_10/?tag=mantle_skin;content 
49 Store deler av dette avsnittet er hentet fra mitt arbeidskrav i KL209, vår 2011. 
50 D. Howell i artikkelen Religion and Youth Culture (C. Partridge (gen.ed.) 2002:133) 
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Relasjoner med likesinnede, venner, blir også sterkt vektlagt i samtida, i følge Howell. I 

(venne)relasjonene søker de unge aksept og tilhørighet og aksept fra de andre kan være 

avgjørende for valg og oppførsel, for eksempel i forhold til image og seksuell aktivitet. 

Ungdom er opptatt av verden rundt, og da særlig i forhold til rettferdighet, 

menneskerettigheter, dyrs rettigheter og miljøbevissthet. Howell mener motivasjonen her kan 

være både egoisme, at en vil ha det andre har, og reell rettferdighetssans, at andre bør kunne 

ha det en selv har.  

Til sist synes ungdom å være klar over at vi ikke lever i et lukket univers. De søker svar 

utenfor seg selv på livets store spørsmål, men også her med individet i sentrum. Elementer fra 

ulike religiøse og åndelige retninger settes sammen på den måten som passer den enkelte 

best.51  

2.5 Et kort blikk på analyseverktøy 

Med utgangspunkt i blant annet Howell sin tilnærming til ungdommers livssynsdanning, har 

Margunn S. Dahle utviklet følgende systematisering for å finne spor av livssyn i et 

medieprodukt med utgangspunkt i observerbar livspraksis: Forholdet til seg selv og sine, med 

underpunktene forholdet til det ytre, forholdet til familie og venner, forholdet til kjærlighet og 

sex, og forholdet til rusmidler. Forholdet til autoriteter og samfunn, med underpunktene 

forholdet til autoriteter og forholdet til samfunnet generelt. Forholdet til ‘det bortenfor’, med 

underpunktene forholdet til framtida, og forholdet til ‘det religiøse’.52 

Mens jeg ikke vil følge dette oppsettet slavisk, vil disse punktene ligge til grunn for hva jeg 

velger å gripe fatt i i analysen, med vekt på forholdet til seg selv og sine. 

3.0 Analysedel: Lady Gaga 

For den unge fansen som bruker Lady Gaga som navigasjonspunkt for livssynsdanningen, vil 

selve personen Lady Gaga være av interesse, ikke bare musikken hennes. Gagas historie og 

forhold til fansen avdekker vel så mye av den observerbare livspraksisen, selv om budskapet 

kanskje kommer tydeligst fram gjennom det hun sier og gjør mer eksplisitt, for eksempel på 

Twitter, under konserter og intervjuer, og selvfølgelig gjennom sangtekster og musikkvideoer. 

                                                      
51 Sml. D. Howell i artikkelen Religion and Youth Culture (C. Partridge (gen.ed.) 2002:133) 
52 Sml. Dahle, Margunn S.: Spor av tru i ei tenåringssåpe? Om ungdomsmedia og religionspedagogen. (Prismet 
3/03) 



12 
 

3.1 Lady Gaga – hovedtrekk  

3.1.2 Historien: Fra mobbeoffer til superstjerne53 

28. mars 1986 blir Stefani Joanne Angelina Germanotta født på New York’s Lenox Hill 

Hospital. Foreldrene er italiensk-amerikanske Joseph og Cynthia Germanotta, og Stefani 

vokser opp i en finere bydel av New York, Upper West Side. Faren er tidligere rock ‘n roll-

musiker, og unge Germanotta lærer piano fra hun er 4 år gammel. 11 år gammel begynner hun 

på Convent of the Sacred Heart på Manhattan, en katolsk privatskole, hvor hun utfordrer de 

konservative reglene ved å heise opp skjørtene og etterligne stilen til blant andre Marilyn 

Monroe og Judy Garland. Germanotta blir mobbet og blant annet kalt “The Germ” 

(“bakterien”) av sine medelever. “I was a freak, a little bit insecure, my personality just didn’t 

fit in – and I guess that’s what I’m all about,” sier hun i et intervju med Q.54 Germanotta 

begynner å opptre tidlig, både i skolens skuespill og som 15-åring, med sang og piano på 

nattklubber.  

I 2004, 17 år gammel, begynner hun på prestisjetunge Tisch School of the Arts, men slutter 

etter ett og et halvt år for å fokusere på musikken. I 2006 flytter hun, farger håret svart, starter 

the Stefani Germanotta Band, og tjener penger ved å jobbe som serveringsdame og go-go-

danser. Hun sniffer kokain alene i leiligheten mens hun hører på David Bowie, og 

eksperimenterer seksuelt med andre kvinner. Samme år inngår Germanotta en plateavtale med 

Island Def Jam, men selskapet sparker henne etter tre måneder: “That’s when I started the 

real devotion to my music and art,” kommenterer hun.55  

Etter nedturen med Island Def Jam, begynner utviklingen for alvor mot den Lady Gaga vi 

kjenner. Hun begynner å eksperimentere med elektropop, og tar Lady Gaga som artistnavn 

etter Queens Radio Ga Ga..56 Sin estetiske stil utvikler hun i 2007 i møte med performance-

artist Lady Starlight, og de to opptrer med burlesque-showet Lady Gaga and The Starlight 

Revue ved siden av strippere og transvestitter. I 2006 begynner hun å jobbe som låtskriver for 

Interscope, og to år senere begynner hun endelig å jobbe for fullt med eget materiale med 

produsent RedOne. I august 2008 blir debutalbumet The Fame lansert, og i januar 2009 slår 

hun endelig igjennom med singelen Just Dance, og topper senere listene i nesten alle land 

med Poker Face. Hun hanker inn flere Grammyer for albumet, og blir kåret til Beste Nye 

                                                      
53 Kilder til denne delen er artikkel om Lady Gaga på Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Lady_Gaga; bladet 
Smash Hits’ temanummer om Lady Gaga; og et intervju med Lady Gaga i Q, april 2010: She’s the man. 
54 Q, april 2010: She’s the man, s. 47. 
55 Smash Hits: Lady Gaga, s 6.  
56 Sml. Wikipedia: Lady Gaga, http://en.wikipedia.org/wiki/Lady_Gaga 
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Artist på MTV Video Music Awards. I november slipper hun The Fame Monster, og reiser 

fire dager etter på turné: The Monster Ball Tour. I 2010 blir hun listet av Time Magazine som 

en av verdens 100 mest innflytelsesrike personer, samt kåres til Årets Artist av Billboard. 

Singelen Born This Way blir lansert 11. februar 2011, og selger i løpet av fem dager én 

million iTunes-eksemplarer, som er den raskest-selgende singelen i iTunes historie. 23. mai 

2011 blir Lady Gagas tredje album Born This Way lansert.  

3.1.2 Hovedtrekk: The Fame, The Fame Monster og Born This Way 

Lady Gagas første album, The Fame (2008), er hovedsakelig inspirert av Gagas forkjærlighet 

for berømmelse, og det livet som berømmelsen medfører. Men for Gaga er ikke berømmelsen 

bare forbeholdt de berømte; enhver kan finne fram til sin “indre” berømmelse gjennom å 

omfavne berømmelsens livsstil og slik føle seg berømt (sml. 2.2.1). 57 Også musikken er ment 

å inspirere til denne følelsen.58 

The Fame Monster (2009) tar for seg de mørkere sidene av berømmelsen, som Gaga uttrykker 

gjennom en monster-metafor: “I've encountered several monsters, each represented by a 

different song on the new record: my 'Fear of Sex Monster,' my 'Fear of Alcohol Monster,' my 

'Fear of Love Monster,' my 'Fear of Death Monster,' my 'Fear of Loneliness Monster,' etc."59 

Gaga sammenligner stemningen i The Fame Monster og The Fame med Yin og yang-

konseptet: de er hverandres motsetninger, men utfyller hverandre. 

Om sitt tredje album, Born This Way (2011), sier Gaga følgende: “Born This Way is sort of 

the answer to all of the questions I've been asked for the last three years. This is who I am.”60 

Sangene på albumet berører temaer som homoseksualitet og religion, med likhet og frihet for 

alle til å leve ut den de er som et hovedbudskap.61 Gaga oppgir fansen som 

hovedinspirasjonskilde for albumet.62 

                                                      
57 “The Fame is about how anyone can feel famous… [I]t’s a sharable fame. I want to invite you all to the party. 
I want people to feel a part of this lifestyle.” (Wikipedia.org: The Fame, http://en.wikipedia.org/wiki/The_Fame)  
58 “The music is intended to inspire people to feel a certain way about themselves, so they’ll be able to 
encompass, in their own lives, a sense of inner fame that they can project to the world…” (Wikipedia.org: The 
Fame, http://en.wikipedia.org/wiki/The_Fame)  
59 Wikipedia.org: The Fame Monster, http://en.wikipedia.org/wiki/The_Fame_Monster  
60 Time.com, http://www.time.com/time/quotes/0,26174,2073438,00.html 
61 Wikipedia.org: Born This Way, http://en.wikipedia.org/wiki/Born_This_Way  
62 “It's really written by the fans, they really wrote it for me because every night they're funneling so much into 
me. So I wrote it for them. Born This Way is all about my little monsters and me, mother monster.” 
(Wikipedia.org: Born This Way, http://en.wikipedia.org/wiki/Born_This_Way) 
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3.1.3 Gaga og fansen: “Mother monster and her little monsters” 

"Happy birthday Mother Monster. I love you so much. Thank you for pulling me out of the 

closet. You are my f****** role model. Please don't stop being different and don't ever stop 

giving us quotes to live to." (Tommy)63 

Lady Gaga kaller seg selv for “mother monster” og identifiserer seg med sine fans ved å kalle 

dem “little monsters”. Ordet “monster” kommer fra latinske monstrum som betyr “avvikende 

forekomst”, og refererer til at noe er kommet ut av sin naturlige orden. Et monster har 

avvikende natur, skaper frykt, og blir ofte assosiert med noe ondt.64 Monster-metaforen 

forstås best i lys av et av Gagas hovedbudskap om å elske seg selv og leve ut den en er, selv 

om en føler seg annerledes, slik hun selv har følt det flere ganger (sml. Born This Way). Blant 

Gagas mest trofaste “little monsters” finner vi homo-, bi- og transseksuelle.65 

Gaga virker å være sin rolle som “mother monster” svært bevisst, og henvender seg direkte til 

fansen blant annet under konserter og Twitter. Budskapet kommer kanskje tydeligst fram 

under konsertene, mens Twitter gir smakebiter av dette, samt hva hun holder på med, nyheter 

og kjærlighetserklæringer til sine “little monsters”, alt i en tone av at hun gjør det hun gjør for 

fansen. En trenger ikke lete lenge for å finne hengivne fans; både på Twitter, Facebook og 

Ladygaga.com kaller fansen seg “monsters” og omtaler Gaga blant annet som “mother”, sin 

fremste inspirasjon, rollemodell og til og med “gud” som de ber til66 (sml. 2.3.1). Hennes 

“little monsters” er heller ikke passive, men sprer Gagas budskap (og nylanseringer) gjennom 

såkalte “retweets” og trender på Twitter; flere ganger har Gaga-trender blitt de mest populære. 

3.2 Sentrale momenter hos Lady Gaga i forhold til ungdommers 

livssynsdanning 

Jeg vil i det følgende se på hvilke innspill Lady Gaga gir i forhold ungdommers 

livssynsdanning med utgangspunkt i S. Dahles systematisering, med vekt på de temaer som er 

                                                      
63 http://gagadaily.com/bday/25/  
64 Wikipedia.org: Monster, http://en.wikipedia.org/wiki/Monster  
65 Sml. Smash Hits: Lady Gaga, s 6. 
66 "I still don't pray to Jesus, I'm an atheist, and so is 99% of my community, but I pray to Gaga. Gaga is like my 
Jesus/God, and I've been praying to Gaga a lot recently, so in that sense, she is bringing me closer to my "God", 
which is her.” (“BeckyJudas”, 19.04.11, 
http://www.ladygaga.com/forum/default.aspx?cid=454&tid=493828&cmid=3178478)  
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mest framtredende, dvs. forholdet til seg selv og sine, og forholdet til autoriteter og 

samfunn.67 

3.2.1 Forholdet til seg selv og sine: Born This Way – å leve ut den du er 

Som i det postmoderne, står subjektet i sentrum hos Lady Gaga. Med dette som utgangspunkt, 

blir forholdet til andre, forholdet til autoriteter og samfunn og et eventuelt forhold til det 

religiøse på enkeltindividets premisser. Tekstene til Gaga dreier seg rundt personlige 

opplevelser (sml. 2.2.1), gjerne i forbindelse med sex, alkohol og partykultur generelt. 

Religiøse symboler brukes både i sangtekster og musikkvideoer, men får ofte nye betydninger 

i den sammenhengen de blir brukt (sml. symbolbruk i musikkvideoen Alejandro68 og 

sangteksten til Black Jesus Amen Fashion69). Gaga gir også ordet “religion” sin egen tolkning, 

og bruker det slik jeg forstår det for å betegne noe hun lever for (eventuelt er dominert av): 

“My religion is you, little monsters,”70 kan hun si; “Pop culture is our religion,”71 eller som i 

sangen Born This Way: “In the religion of the insecure, / I must be myself, respect my 

youth.”72 

Gagas mange ansikter har fått flere journalister til å spørre etter “den virkelige Lady Gaga”; 

selv hevder hun at det nettopp er sitt virkelige jeg hun viser. Under en framføring av sangen 

Hair med Good Morning America, 27.05.11, sier hun: “People always used to make fun of me 

because of my wigs. But I’m just telling you without my wigs I feel I can only be one person, 

and I wanna be so many.”73  

Seksualitet er sterkt vektlagt hos Lady Gaga, og er et gjennomgående tema i svært mange 

sangtekster og musikkvideoer.74 Musikkvideoene kan karakteriseres som postfeministiske 

(sml. 2.2.3) og er svært eksplisitte seksuelt; i tillegg har de flere homoseksuelle referanser75. 

Disse kan i særlig grad påvirke unges forhold til seksualitet (sml. 2.3.2). Seksualiteten virker 

både som et uttrykk for ens identitet (sml. 2.2.3) og også som middel for å oppnå nytelse (sml. 

                                                      
67 Det hadde vært interessant å se på hvordan Gaga forholder seg til ‘det bortenfor’, men av hensyn til oppgavens 
omfang, vil jeg i denne omgang ikke prioritere dette punktet. Jeg vil imidlertid berøre religiøs symbolikk og 
Gagas bruk av ordet “religion” under punkt 3.2.1. 
68 http://www.youtube.com/watch?v=niqrrmev4mA  
69 http://www.metrolyrics.com/black-jesus-amen-fashion-lyrics-lady-gaga.html  
70 Fra Monster Ball i Madison Square Garden, New York, vist på NRK3 08.05.11. 
71 Twittermelding, 26.04.11, http://twitter.com/#!/ladygaga  
72 http://www.ladygaga.com/lyrics/default.aspx?tid=23592566 
73 http://www.youtube.com/watch?v=xQYh1osD1M4  
74 Sml. Poker Face, Teeth, So Happy I Could Die, Telephone, Bad Romance, Alejandro og Born This Way. 
75 Sml. Alejandro, Just Dance, Born This Way. 
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2.2.2). Gaga sier selv følgende: “I have a strong sense of my own sexuality. I love the naked 

human body and I have huge body confidence.”76 

Seksualiteten som uttrykk for ens identitet, kommer tydelig fram i sangen Born This Way: 

“No matter gay, straight, or bi, / Lesbian, transgendered life, / I'm on the right track baby, / I 

was born to survive. … I'm beautiful in my way / 'Cause God makes no mistakes / I'm on the 

right track, baby / I was born this way”77 

I begynnelsen av musikkvideoen til Born This Way fortelles en skapelsesmyte der en 

gudelignende skikkelse, Mother Monster78, føder “a race within the race of humanity, a race 

which bears no prejudice, no judgment, but boundless freedom”.79 Forholdet til andre bør 

altså være preget av toleranse; en skal ikke dømme (sml. 2.2.1).  

Kjærlighet er også et tema i flere av Gagas sanger, men har ofte sterke seksuelle undertoner. 

Et unntak er Speechless, som Gaga skrev i forhold til farens sykdom og hennes frykt for å 

miste ham.80 I sangen synger imidlertid Gaga “but I’m a loser in love,” noe hun også har 

trukket fram i andre sammenhenger. Gaga er tydelig på at hun prioriterer karrieren framfor et 

eventuelt forhold, og har blant annet uttalt følgende: “Some women choose to follow men, and 

some women choose to follow their dreams. If you’re wondering which way to go, remember 

that your career will never wake up and tell you that it doesn’t love you anymore.”81 

Perspektivet er helt klart individualistisk – det avgjørende virker å velge hva en selv vil få 

mest ut av.  

3.2.2 Forholdet til autoriteter og samfunn: Et ønske om grenseløs frihet 

“I’m just trying to change the world one sequin at a time.”82 

Gaga er først og fremst opptatt av å ta til orde mot ting som måtte begrense enkeltindividet 

(sml. 2.2.1), og har med sin tematikk, estetikk og uttalelser oppnådd status som ikon for 

homo-, bi- og transseksuelle. “This has been the greatest accomplishment of my life – to get 

young people to throw away what society has taught them is wrong. Gay culture is at the very 

                                                      
76 Sml. Smash Hits: Gobby Gaga, s. 57. 
77 http://www.ladygaga.com/lyrics/default.aspx?tid=23592566  
78 Selv om Lady Gaga kaller seg “mother monster”, er det sannsynligvis ikke seg selv hun refererer til her. 
Senere i musikkvideoen dukker hun nemlig opp som “seg selv” sammen med de andre som er en del av den nye 
rasen (sml.  http://ohnotheydidnt.livejournal.com/56712522.html) 
79 Gagapedia: The Mother Manifesto, http://ladygaga.wikia.com/wiki/Manifesto_of_Mother_Monster 
80 Sml. Wikipedia.org: The Fame Monster, http://en.wikipedia.org/wiki/The_Fame_Monster  
81 Smash Hits: Lady Gaga: Gobby Gaga, s 57. 
82 Smash Hits: Lady Gaga: Gobby Gaga, s 56. 
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essence of who I am and I will fight for women and for the gay community until I die.”83 Dette 

samsvarer svært godt med et poststrukturalistisk perspektiv. Rett og galt er kun sosiale 

konstruksjoner som virker undertrykkende på enkeltindividet (sml. 2.2.1). 

4.0 Avslutning 

4.1 Konklusjon 

Svært mange unge mennesker i dag oppgir en kjendis som sitt største ikon; den de ser opp til 

og vil ligne mest på. Følgelig vil det en kjendis sier eller gjør ha stor innvirkning på 

livssynsdanningen hos fansen (sml. 2.3.1). Dette gjelder ikke minst for Lady Gagas fans, little 

monsters, som svært eksplisitt uttrykker sin hengivenhet til og identifisering med sitt idol 

(sml. 3.1.3). Gaga inkarnerer i sterk grad postmoderne tankegods og poststrukturalistiske 

posisjoner hvor enkeltindividet finner mening i subjektive erfaringer framfor objektive 

sannheter. Hun legger stor vekt på subjektet, betydningen av følelser (sml 3.1.2) og 

enkeltindividets frihet til å leve ut sin personlighet og seksualitet uten å bli møtt av en moralsk 

pekefinger fra samfunnet (sml. 3.2.1 og 3.2.2).  

4.2 Hva så? 

Lady Gaga er en svært kompleks artist som jeg føler jeg bare så vidt har berørt overflaten på i 

denne oppgaven.  Men noe som igjen og igjen har slått meg mens jeg har jobbet med denne 

oppgaven, er hvor tydelig og konsekvent hun er i forhold til det hun står for og tror på. For 

meg blir hun som en inkarnasjon eller kroppsliggjøring av det postmoderne, som viser 

hvordan dette livssynet kan leves ut i praksis. Som kristne kan vi være fundamentalt uenige i 

synspunktene hennes, men hun utfordrer oss sammen med fansen i forhold til hvordan vi 

inkarnerer vår kristne tro, og om vi identifiserer oss like mye med vår Far i himmelen at vi 

blir et sant uttrykk for Jesu legeme på jord, som hennes little monsters gjør med sin Mother 

Monster. 

 

 

 

                                                      
83 Smash Hits: Lady Gaga: Lady Gaga loves…, s 61. 
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