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Abstract 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur kristendomen framställs i populärmusik med 

Madonna som fokus. Som metod har jag genomfört videoanalyser av två av Madonnas 

musikvideos, Like A Prayer och Oh Father. Teorin som använts är social konstruktivism 

som från början är presenterad av sociologiprofessorerna Peter L. Berger och Thomas 

Luckmann. Jag har även riktat fokus mot skolan då jag undersökt hur och i vilken 

utsträckning musik och musikvideor kan användas i utbildningssyfte. Enligt 2011 års 

läroplan står det att elevernas estetiska aspekter ska uppmärksammas och att bland annat 

musicerande ska vara inslag i skolans verksamhet. Teorin för detta är hämtad hos Antal-

Lundström som förespråkar en estetisk pedagogik för att nå ut till eleverna. Hypotesen har 

varit att med hjälp av musik kan man som lärare fånga och bibehålla elevers intresse under 

lektionen. Utifrån det har ett förslag på lektionsplanering presenterats. I lgr11:s kursplan för 

religionskunskap står det i det centrala innehållet att undervisningen bland annat ska 

behandla hur olika livsfrågor skildras i populärkulturen. Min didaktiska slutsats är att musik 

och musikvideos kan lämpa sig bra som diskussionsunderlag i klassrummet under ämnet 

religionskunskap. Min didaktiska slutsats är däremot endast teoretisk då det inte har funnits 

tillfälle att testa detta i verkligenheten. 

I mitt resultat kommer jag fram till hur samhället, Madonnas egen och även den amerikanska 

politikens bakgrund speglas i Madonnas musikvideor.  

 

Nyckelord: Populärkultur, Madonna, Pedagogik, Social Konstruktivism, Videoanalys, 

Kristendom, Politik, USA, Musikvideo 
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1. Inledning 

För mig är musik en del av livet. Jag gick själv estetisk linje med inriktning musik på 

gymnasiet innan jag började studera till ämneslärare för år 7-9 på högskolan. Ett av ämnena 

jag utbildar mig inom är religionskunskap, vilket jag funnit mer och mer intressant. Därför 

kommer jag att kombinera dessa två intressen i denna uppsats.  

 

Jag skulle våga påstå att alla människor har någon form av koppling till musik, vad den 

kopplingen än må vara. Vi stöter på musik nästan var vi än går. I en affär, när vi lyssnar på 

radio eller tittar på tv. Med våra smartphones, MP3-spelare och bärbara datorer har vi idag 

större möjlighet än tidigare att lyssna på musik när och var vi vill. Med hjälp av olika 

musiktjänster har vi även möjligheten att när som helst själva bestämma vilken typ av musik 

eller artist vi vill lyssna på just nu.  

 Alla människor är olika, så klart även när det kommer till musik. För vissa är musik 

ett stort intresse, en glädjekälla eller kanske rent utav ett yrke. Den kan användas som en 

distraktion, en tröst eller ett tidsfördriv. För andra däremot kan musiken enbart fungera som 

en tillfällig underhållning, eller något du inte bryr dig om men inte kommer undan i till 

exempel affären eller hemma i tv-soffan. Vi alla föredrar även olika typer av musik, men det 

finns en typ av musik som en större del av majoriteten kan ta till sig, nämligen 

populärmusik, förkortat popmusik. En av de största ikonerna inom popmusiken är Madonna 

och jag kommer därför att fokusera på just Madonnas musik i min uppsats. 

 Förhållandet vi människor har till musik kan jämföras med det förhållande som 

människan har med religion. Jag anser att på samma sätt som många människor, av olika 

anledningar, söker sig till musik för att känna glädje och tröst väljer många att söka tröst och 

svar i religion. Religion kan för många erbjuda hjälp att förklara det som inte kan förklaras, 

skänka tröst och vägledning.  

 

 I uppsatsen kommer jag att kombinera mitt intresse för musik och religion och rikta 

det mot Madonna. Jag vill hitta sambandet mellan popmusik och kristendom, hur religion 

kan ta sig uttryck i Madonnas musik och musikvideor och på vilket sätt detta kan användas 

inom undervisningen av religion i grundskolan. 
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2. Syfte 

Syftet med studien är att med hjälp av litteratur och tidigare forskning kring ämnet se hur 

kristendomen framställs i popmusik. Jag kommer att använda exempel av Madonnas låtar 

där kristna inslag finns. Jag vill också rikta fokus till skolan och därmed undersöka hur och i 

vilken utsträckning musik och musikvideor kan användas i religionsundervisning i 

grundskolan. 

 

3. Frågeställning 

Mina preciserade frågeställningar för denna uppsats är följande: 

 Hur förmedlas religiösa budskap i Madonnas videor till sångerna Like A Prayer och 

Oh Father? 

 Hur samspelar bild och text i dessa videor och hur kan videon förstås med hänsyn till 

den politiska och religiösa utvecklingen i USA? 

 Hur kan musikvideor, exemplifierat Madonna musik, integreras i 

religionsundervisning?  

 

4. Metod 

I uppsatsen har jag valt att genomföra videoanalyser och till videoanalyserna har jag även 

valt att använda mig av en intentionsanalys. Enligt Hansson, Karlsson och Nordström, 2006, 

lägger en intentionsanalys främst fokus på avsändarens avsikter och inte på mottagarens 

upplevelser. Vad avsändaren vill förmedla i det som ska analyseras, i det här fallet 

musikvideor.1  Intentionsanalys är en analysform som ryms inom semiotiken, vilken är en 

vetenskap kring hur vi människor tolkar och använder oss av tecken och koder i vårt språk 

och vår upplevelse av vardagen.2 Eftersom jag fokuserar på avsändarens intention i denna 

uppsats kommer jag ta hänsyn till sändarkontexten. Med kunskap om Madonnas bakgrund 

kan jag analysera varför hon använder sig av vissa symboler och vad dessa betyder just för 

henne. Jag har valt att analysera musikvideorna var för sig, vilket kommer att visa sig i 

uppsatsens resultatdel. Först redovisas min empiri med en detaljerad beskrivning av den 

första videon och därefter analysen av densamma. Därefter följer en beskrivning och en 

analys av den andra videon. 

 Till videoanalyserna kommer jag att använda mig av delar av det analysschema 

Hansson, Karlsson och Nordström hänvisar till i sin bok Seendets Språk, 2006. 

                                                           

1 Hansson, Karlsson & Nordström 2006: 166. 

2 Hansson, Karlsson & Nordström 2006: 9-11. 
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Analysschemat fungerar som en checklista med tio punkter, se bilaga1.3 Jag har valt att 

använda mig av analysschemat då jag anser att det finner sig lämpligt eftersom jag kommer 

att använda mig av en intentionsanalys med fokus på sändarkontext. Analysschemat ger en 

grund för analys och diskussion. 

 Schemat består av tio punkter varav de första går ut på att avgränsa och välj ut det 

som ska analyseras, i det här fallet två av Madonnas musikvideor. Därefter gäller det att 

avgöra om analysobjektet ingår i någon diskurs. Vad diskurs innebär återkommer jag till 

senare. Därefter ska analysart bestämmas och i denna uppsats använder jag mig av en 

intentionsanalys med fokus på sändarkontext, alltså vad är det Madonna vill förmedla med 

musiken och videorna. Efter detta gäller det att beskriva analysobjektets denotativa 

respektive konnotativa budskap, alltså vad det är som visas och vad som är tanken bakom 

det. Schemats avslutande punkter handlar om att samordna det denotativa och konnotativa 

budskapet i analysobjektet med hjälp av form och substans, notera retoriska begrepp och 

slutligen ta ställning till analysobjektet och dess eventuella plats i en diskurs. 

 I uppsatsen kommer jag dock inte att använda mig utav alla punkter i analysschemat 

då jag inte anser att samtliga punkter är värdefulla för analyserna i min uppsats. Punkt 

nummer åtta i analysschemat, form och substans, tas istället upp under analysen som tecken 

och uttryck. Analysen kommer heller inte vara skriven i ordnad punktform så som 

analysschemat visar utan analyserna kommer att vara i löpande text.   

 Hansson, Karlsson och Nordström skriver att inom begreppet tecken är uttryck och 

innehåll de viktiga komponenterna. Uttrycket är det vi ser, hör eller känner med våra sinnen. 

Allt vi hör och ser uppfattar vi inte som tecken, de flesta ljud och bilder fäster vi oss inte vid. 

Men om vi hör hur någon knackar på vår ytterdörr uppstår ett tecken. Ljudet har en betydelse 

för oss och kan tolkas. Vi har hört ljudet förut, och för oss har knackningen ett innehåll. 

Förmodligen vill någon stiga in och kanske hälsa på.4  

 Tecken har även två olika former av betydelse, en grundbetydelse och en associativ 

betydelse. Grundbetydelsen är det första du tänker på när du ser tecknet, detta kallas ett 

denotativt tecken – det första du ser och tänker på. Om du till exempel får syn på en häst så 

vet du att det är en häst. Om du börjar fundera vidare kring hästen kan du förknippa den med 

olika företeelser som är associerade med hästar, till exempel lantbruk och travsport. Detta 

kallas för konnotativt tecken – det andra du tänker på eller associerar med tecknet, vilken 

betydelse det kan ha.5 Även detta är något jag kommer försöka ta hänsyn till i min analys.  

 För att kunna bruka analysschemat Hansson, Karlsson och Nordström hänvisar till 

                                                           

3 Hansson, Karlsson & Nordström 2006: 167. 

4 Hansson, Karlsson & Nordström 2006: 11. 

5 Hansson, Karlsson & Nordström 2006: 28. 
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måste hänsyn även tas till diskurs och diskursområde. Diskursbegreppet utvecklades av den 

franske strukturalisten och idéhistorikern Michel Foucault, 1926-1984. Han talade om en 

epoks grundläggande skillnader. Han menade att det existerar ett förråd av begrepp, han 

nämnde också kod, som avgränsar vad som bör härska inom en epok. För Foucault handlar 

historien om brytningar mellan kulturer eller skilda epoker. Brytningar eller skillnader är 

viktigare än identitet. Identitet står för tingets förhållande till sig självt medan skillnaden står 

för relationer till omgivande strukturer.6 

 Hansson, Karlsson och Nordström tolkar Foucaults teori som att en diskurs är ett 

visst sätt att tala om eller tolka något. De anger en fartygskatastrof som visas i en 

nyhetssändning på TV som ett exempel. Själva katastrofen är ingen diskurs, den har redan 

hänt och är ett faktum. Nyhetsrapporteringen behöver heller inte vara någon diskurs om 

händelsen beskrivs rakt av utan vinklingar eller åsikter. En diskurs uppstår först när 

nyhetsuppläsaren eller tittaren sätter in katastrofen i ett meningsbärande sammanhang, alltså 

antyder, underförstår eller uttrycker i klartext att till exempel vädret, fartygets last och 

hastighet eller något annat skulle ha påverkat katastrofen. En diskurs innehåller alltså vissa 

värderingar, den tolkar och beskriver världen ur en speciell synvinkel.7 Ett påstående sätts in 

i en diskurs när man till exempel blandar in åsikter och tankar kring påståendet.   

 Eftersom det är musikvideos som analyseras är det bra att vara medveten om den inre 

och yttre kontexten. Inre kontext är kärnan eller medelpunkten i det undersökta materialet, 

det kan exempelvis vara en bild eller en text. Den yttre kontexten innebär allt utanför den 

inre kontexten som påverkar denna. Det kan vara en text som påverkar en bild, eller som i 

det här fallet möjligen musik eller text som påverkar bilden.8 Det sista jag ska ta hänsyn till 

är retoriska grepp, metafor- och metonymibildning och estetisk kod. Detta är vad jag 

kommer att använda mig av i Hanssons, Karlssons och Nordströms analysschema. 

 I uppsatsens resultatdel kommer jag först att redovisa mitt empiriska material, en 

musikvideo i taget. Därefter följer en analys efter varje video. Länkar till de musikvideor 

som analyseras finns bifogade i slutet av uppsatsens referenslista. Länkarna leder till exakt 

de videos som analyseras. Detta så att inga missförstånd ska ske, till exempel felaktigheter 

när det kommer till tidsmarkeringar i resultatdelen. 

 

Till den pedagogiska delen kommer jag att framföra ett exempel på en lektionsplanering där 

musik och religionskunskap kan kombineras. Till denna lektionsplanering kommer jag som 

teori att använda mig av ett sociokulturellt perspektiv som förespråkas av Roger Säljö i hans 

                                                           

6 Hansson, Karlsson & Nordström 2006: 19. 

7 Hansson, Karlsson & Nordström 2006: 18. 

8 Hansson, Karlsson & Nordström 2006: 38-39. 
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bok Lärande I Praktiken – Ett Sociokulturellt Perspektiv, 2010. Ett sociokulturellt perspektiv 

innebär att människor lär av varandra genom samtal och kollektiva arbetsformer. Genom att 

ta till vara på varandras kunskaper inom gruppen kan individen öka sin kunskapsbank och 

själv bidra med kunskaper till gruppen. Kort sagt – ingen kan allt men alla kan något.  

 

5. Teori 

Den teori jag använder för att besvara fråga ett och två redogörs i Sultán Sjöqvists kapitel 

Religionssociologi i Svenssons och Arvidssons antologi Människor och Makter 2.0, 2010. 

Inom religionssociologin studeras religion i dess sociala sammanhang. Ur ett övergripande 

perspektiv handlar detta om hur forskare beskriver och förklarar samtiden och hur religionen 

påverkar och påverkas av denna samtid. En utgångspunkt inom religionssociologin är att 

olika typer av samhällen och kulturer påverkar religiösa institutioner, grupper och individer. 

Den omvända processen finns också: religiösa institutioner, grupper och individer som 

påverkar det omkringliggande samhället med dess olika kulturer.9 Den teori jag kommer 

använda mig av är social konstruktivism som är formulerad av sociologiprofessorerna Peter 

L. Berger och Thomas Luckmann och som redogörs i Furseths och Repstads bok 

Religionssociologi – en introduktion, 2005. Den sociala konstruktivismen formulerade 

Berger och Luckmann för första gången i boken The Social Construction Of Reality, 1966.10 

 Berger och Luckmann har en dialektisk förståelse av verkligheten. De hävdar bland 

annat att ”Samhället är en mänsklig produkt. Samhället är en objektiv verklighet. Människan 

är en social produkt”.11 När de argumenterar för att samhället är en produkt skapad av 

människor menar de att människor kontinuerligt uttrycker sig i aktivitet och skapar något 

omkring sig. Denna process kallar de externalisering. När människor skapar något, till 

exempel bygger ett hus eller komponerar ett musikstycke, får detta en självständig karaktär 

som existerar oberoende av människorna. Huset eller musikstycket blir produkter som 

framträder som något givet. Denna process kallar Berger och Luckmann för objektivering. 

Slutligen hävdar de att människan är en produkt av samhället. De objektiverade förhållanden 

som människan skapat bildar ramar för människans verksamhet och återverkar på henne. 

Människor påverkas av husets arkitektur och funktion eller av ett musikstycke. Denna 

process kallas för internalisering. Enligt Berger och Luckmann är externalisering, 

objektivering och internalisering en kontinuerlig process. Det är innanför en sådan dialektik 

som samhället är en mänsklig produkt, samtidigt som människan är en produkt av 

                                                           

9 Sultán Sjöqvist. ”Religionssociologi”, Svensson & Arvidsson (red). Människor och Makter. 2010: 64. 

10 Furseth & Repstad 2005: 80. 

11 Furseth & Repstad 2005: 81. 
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samhället.12 Kort sagt påverkas individen av samhället och samhället påverkas i sin tur av 

individen. Enligt Berger och Luckmanns teori konstrueras vardagskunskapen i den sociala 

interaktionen. Samspelet mellan individ och samhälle blir därför centralt. 

 Bergers och Luckmanns projekt syftar till att bygga en bro mellan makrosociologi 

och mikrosociologi, eller mellan strukturalism och interaktionism. Deras teori bygger på 

flera teoretiska riktningar, varav en inspirationskälla är fenomenologin skapad av den tyske 

filosofen Afred Schültz, 1899-1959. Schültz försökte förklara hur individer konstruerar 

common sense-kunskap. I enlighet med strukturalismen hävdar de att den sociala 

verkligheten existerar av egen kraft och återverkar på de mänskliga subjekten. Dessutom 

finns det påverkan från Geroge Herbert Mead och andra symboliska interkationister i 

antagandet om att det är människans subjektiva förhållande till världen som ger den 

objektiva världen mening. Bergers och Luckmanns bok fick stor betydelse för både 

kunskapssociologin och religionssociologin. Medan sociologin på 1950- och 1960-talen haft 

en tendens att ge en relativt reduktionistisk bild av individen, innebar Bergers och 

Luckmanns arbete en ny fokusering på människan som social aktör.13 

 I uppsatsen kommer jag även att analysera det politiska läget i USA på 1980-talet 

utifrån ett social konstruktivistiskt perspektiv. Mellan 1920- och 1970-talet var den 

organiserade religionen på nedgång i västvärlden och var inte någon större politisk kraft att 

räkna med.14 Men under 1970-talet växte bland annat vad som kom att kallas den kristna 

högern fram. De var till stor del en motreaktion mot 1960-talets kulturella och sexuella 

revolutioner: legaliseringen av abort, preventivmedlens spridning, kvinnlig frigörelse etc. – 

sammantaget fick allt detta miljontals kristna traditionalister i USA att känna att deras 

livsstil hotades. De reagerade genom att vända sig mer hängivet till Gud och genom att 

organisera sig politiskt. Den evangelikala kristendomen fick en nytändning i takt med att den 

politisierades på 1970-talet. Miljontals kristna återvände till kyrkorna.15 Anledningen till att 

jag även väljer att fokusera på detta är att som tidigare konstaterat påverkas samhället av 

individen men även tvärtom enligt Bergers och Luckmanns teori. 1980-talet blir på så sätt 

relevant eftersom det var under det årtiondet som de musikvideor som analyseras i den här 

uppsatsen släpptes. Jag kommer alltså att analysera Madonnas musikvideor för att hitta 

tecken som hänvisar till dåtidens politik och religionsintresse.  

 Vissa aspekter av Bergers och Luckmanns teorier, så som social konstruktivism, har 

kritiserats. För det första har deras betoning av ordning utsatts för kritik. Det tycks som att 

                                                           

12 Furseth & Repstad 2005: 81. 

13 Furseth & Repstad 2005: 81. 

14 Buruma 2010: 9. 

15 Gilen 2012:190. 
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Berger och Luckmann opererar med en form av kognitiv balansteori där de antar att individer 

inte kan leva med kognitiv dissonans, eller inkonsistens, mellan olika typer av kunskap. 

Enligt dem vill människor försöka skapa balans, mening, konsensus och integration. Detta 

perspektiv tillåter inte att människor kan vara olika när det gäller hur väl de tål inkonsistens i 

sin livsåskådning. Vissa människor kan också vara medvetna om att de opererar med olika 

typer av kunskap, som till synes är i konflikt med varandra, utan att de verkar skapa 

nämnvärda problem.16 Trots kritiken gentemot Bergers och Luckmanns teori anser jag teorin 

vara trovärdig och lämpa sig bra för uppsatsen och dess syfte.  

 Det ska också klargöras att religionssociologin i sig är en tolkande vetenskap. Det går 

alltså inte att genom mätningar och undersökningar få fram en definitiv sanning. Resultatet 

tolkas av forskaren och är fritt att ifrågasättas av andra forskare. Detta ses emellertid inte 

som ett problem inom religionssociologin, utan snarare som berikande att bilden av religion 

härigenom blir mer komplex och mångfacetterad. I uppsatsen kommer jag liksom de flesta 

religionssociologer använda mig av ett utifrånperspektiv. Ett utifrånperspektiv innebär att 

religionsforskaren själv inte är medlem i det samfund eller den grupp hen studerar utan ser 

allt med opartiska ögon.17 Min teori här är att religionen kan ses i olika sociala och kulturella 

sammanhang och detta vill jag undersöka med fokus på Madonna, hennes bakgrund och 

musikaliska verk.  

 I Jonas Svenssons och Stefan Arvidssons antologi Människor och Makter 2.0, 2010, 

skriver Pierre Wiktorin i sin artikel Populärkultur om teologen Gordon Lynch. Enligt Lynch 

finns det tre huvudsakliga sätt att som forskare studera populärkultur. Det första som nämns 

är Fokusering på upphovsmänniskan, det vill säga att teckna hur den skapande individens 

bakgrund, position, personlighet och intentioner har påverkat den populärkulturella 

produkten. Tanken bakom sådana studier tycks vara att genom att kartlägga individens 

levnadshistoria vinna kunskap om det verk som denna har skapat.18 Jag anser att Bergers och 

Luckmanns teori om hur samhället och individen påverkar varandra, tillsammans med 

Wiktorins tankar om hur forskare kan studera populärkultur, bildar en bra grund för 

uppsatsens syfte. 

 

För att besvara fråga tre ansluter jag mig till Antal-Lundströms föreställning om hur en 

estetisk pedagogik kan vara nyckeln till att nå ut till eleverna. I sin bok Musikens Gåva, 

1996, skriver Antal-Lundström att en viktig uppgift i lärararbetet är att inspirera barnens 

                                                           

16 Furseth & Repstad 2005: 84. 

17 Sultán Sjöqvist. ”Religionssociologi”, Svensson & Arvidsson (red). Människor och Makter. 2010: 64. 

18 Wiktorin. ”Populärkultur”, Svensson & Arvidsson (red). Människor och Makter. 2010: 172. 
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attityder i en positiv riktning, och de musikaliska aktiviteterna har både en direkt och indirekt 

påverkan på barnen. Som lärare gäller det att vara lyhörd för vilka normer som råder i 

klassen för att kunna avgöra deras intresse och tidigare kunskaper. Ett villkor för att få med 

klassen i en aktivitet är att aktiviteten ter sig intressant.19 Kan man presentera något eleverna 

känner igen och tycker om är chansen större att de engagerar sig. Ett bra hjälpmedel, skriver 

Antal-Lundström, är att presentera musikidoler för eleverna.20 Med hjälp av ett ”roligt” 

musikmaterial kan studietrötta elever fördjupa sina färdigheter och få en positiv inställning 

till att arbeta och lära sig. Detta kan i sin tur bli en motivation till att närma sig andra, svårare 

inlärningsområden.21 Min sista teori är att genom att vara lyhörd i klassrummet kan man som 

lärare lära känna eleverna och ta reda på deras intressen. Musik är ett intresse de flesta till 

viss del delar, därför anser jag att användning av musik i klassrummet är ett bra sätt att fånga 

och bibehålla intresse under lektionen.  

 Säljö avslutar med att den sociokulturella utvecklingen först sker på kollektiv nivå för 

att sedan gå ner på individuell nivå. Interaktion och kommunikation är centrala för att förstå 

lärande och utveckling på såväl individuell som kollektiv nivå. Säljö menar att det är genom 

socialt samspel som vi kommer i kontakt med omvärlden och blir delaktiga i sätt att tänka 

och handla som är framträdande i vår kulturella omgivning. Den i särklass viktigaste 

mänskliga läromiljön menar Säljö alltid har varit, och alltid kommer att vara, den vardagliga 

interaktionen och det naturliga samtalet.22 Kort sagt lär vi oss av varandra. 

 

6. Material & Urval 

Den artist som jag kommer att använda mig av i uppsatsen är Madonna. Valet att fokusera på 

Madonna baserar jag på hennes storhet i musikvärlden. Hennes namn och musik är vida känt 

och även om inte eleverna är särskilt begeistrade i Madonna vet de förmodligen vem hon är 

och kanske till och med känner till några låtar med henne. Hon har även en intressant 

bakgrund med sin katolska uppväxt, som speglas i många av hennes verk, vilket lämpar sig 

till uppsatsens syfte.  

 På grund av arbetets omfång kommer jag att begränsa mig till två musikvideor. Den 

första jag har valt att ha med i uppsatsen är Like A Prayer. Albumet Like A Prayer släpptes 

1989 och i videon till låten Like A Prayer lyfter Madonna flera aktuella frågor i dåtidens 

USA. Ämnen som sex, rasism och religiositet lyfts upp genom hela videon.  

 Den andra videon jag kommer att analysera är Oh Father. Även den kommer från 

                                                           

19 Antal-Lundström 1996: 97. 

20 Antal-Lundström 1996: 100. 

21 Antal-Lundström 1996: 145. 

22 Säljö 2010: 231-233. 
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albumet Like A Prayer och släpptes 1989. Videon skildrar Madonnas version av sin barndom 

och relation till sin far efter moderns bortgång. Även denna video innehåller olika religiösa 

symboler och förhållandet med hennes far och hennes religiösa bakgrund skildras på ett 

intressant sätt.  

 Jag har valt dessa två låtar från samma album dels för att albumet blev framgångsrikt 

och dels för albumets innehåll med flera hänvisningar till religion och hennes tidigare liv 

gjorde det intressant att fokusera på. 

 

7. Bakgrund 

7.1 Populärmusik 

Vad innebär begreppet populärmusik, eller det mer övergripande begreppet populärkultur? 

Själva begreppet populärmusik/kultur är en bred term, och det går att diskutera vad och 

vilken typ av musik som ingår i den termen. I sin bok Populärkulturen och skolan, 2000 gör 

Persson ett försök att definiera begreppet ”populärkultur”. Han nämner att det i många fall 

kan användas som något negativt för att nedvärdera något. Men i huvudsak så syftar 

begreppet ”populär” till något som är folkligt eller omtyckt av många.23 

 I sin bok Populärkultur – Teorier, metoder och analyser, 2009, definierar Simon 

Lindgren populärkultur på fyra olika sätt. För det första menar han att populärkultur är kultur 

som många uppskattar, helt enkelt populär.24 För det andra skriver han att populärkultur 

skiljer sig från finkultur. Lindgren skriver att åtskillnaden dem emellan har sitt ursprung i 

modernismen under 1800-talets senare hälft då vissa aspekter av en tidigare allmän och 

folklig kultur togs till vara av samhällets elitgrupper och etiketterades som högre stående.25 

Den tredje definitionen Lindgren nämner är att populärkultur är lika med masskultur. Det vill 

säga en massproducerad kultur anpassad för masskonsumtion.26 Det fjärde och sista synsättet 

Lindgren lyfter fram är att populärkultur är lika med folkkultur, av folket – för folket. Detta 

synsätt menar Lindgren motsätter sig tanken om att populärkulturen skulle vara kontrollerad 

och komma ”uppifrån”.27 

 För att sammanfatta det hela skriver Lindgren att populärkulturen är kommersiell. 

Den står i förbindelse med en marknad där ekonomiska överväganden görs och där 

kulturprodukter produceras och konsumeras. Den är även lättillgänglig. Lindgren menar att 

den bygger på ”enkla” framställningar av vardagsnära eller konventionella och väletablerade 

                                                           

23 Persson 2000: 22. 

24 Lindgren 2009: 33. 

25 Lindgren 2009: 34. 

26 Lindgren 2009: 39. 

27 Lindgren 2009: 43. 



12 

 

tecken och betydelser, vilket gör att en stor grupp människor lätt kan identifiera sig med dess 

innehåll. Således är inte populärkulturen intellektuellt krävande, Lindgren skriver att man 

inte behöver förbereda sig som till exempel inför en operaföreställning. Avslutningsvis 

menar Lindgren att populärkulturen är folklig. Den ger folk vad de vill ha och kan på så sätt 

återspegla många människors önskningar och behov.28  

 

7.2 Madonna 

Madonna Louise Ciccone föddes den 16:e augusti 1958. Fram tills hon var 10 år gammal 

bodde hennes familj i Pontiac, en förort till Detroit, därefter flyttade de till en lite finare 

förort, Rochester. Båda föräldrar var djupt troende katoliker och detta har påverkat Madonna 

både privat men också i hennes musik vilket vi kommer att återkomma till. 

 När Madonna var 5 år gammal diagnostiserades hennes mor med bröstcancer och 

1963 dog hon till följd av sjukdomen. Modern hade under sitt liv varit en mycket eftergiven 

mor och hon har blivit ihågkommen som generös, förlåtande och änglalikt snäll. På 

begravningen kunde Madonna se hur moderns mun blivit hopsydd i den öppna kistan. Bilden 

av detta har följt henne sedan dess, och man kan bland annat se hur hon använder sig av detta 

i sin video till låten Oh Father.29 Detta har tolkats som att modern inte skulle kunna berätta 

hur hon egentligen mådde under sitt liv, hur sjukdomen tärt på henne och behovet att hålla 

upp hemmets fasad. Detta kan ha lett till att många av Madonnas verk innehåller syftningar 

på hemligheter och behovet att avslöja dem.30 Hon bestämde sig för att leva sitt liv tvärt 

emot hur hennes mor hade gjort. Hade modern varit tyst så skulle Madonna höja sin röst. Om 

moderns kropp svek henne skulle Madonna hålla sig i perfekt fysiskt trim. Detta ledde till att 

hon började dansa, både som ett sätt att hålla sig i form men också för att uttrycka sig.  

 

När det gäller religion är det sedan tidigare känt att Madonnas föräldrar är och var troende. 

Fadern är katolik och modern tillhörde en grupp kallad jansenismen som är en gammal 

riktning inom katolicismen.31 Madonna växte upp med den religiösa närvaron i huset och 

hade ofta präster och nunnor på besök hemma. När hon blev äldre började hon 

uppmärksamma olika element kring religionen, till exempel kläderna nunnor och präster bär 

samt att de lever i celibat. Den undertryckta sexualiteten i katolicismen gav, enligt O'Brien, 

Madonna ett behov av att peka på de sexuella undertonerna hon upplevde i den katolska 

läran. Hon valde att bära åtsittande tröjor och korta kjolar och gjorde det till sin uppgift att 
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29 O'Brien 2008: 27. 

30 O'Brien 2008: 27. 

31 O'Brien 2008: 30. 
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förena andlighet och sexualitet vilket hon genom åren fortsatt att göra gång på gång i sina 

verk.32  

 

1978 flyttade hon till New York för att där, i händelsernas centrum, starta sin karriär. Det tog 

dock några år innan hon fick eget skivkontrakt och berömmelse. Hon gick i dansskola och 

fick efter lite övertalning plats i en av sina idolers, Pearl Lang, dansgrupp. Lang och 

Madonna utvecklade en bra relation, Madonna utvecklades mycket i sin dans tack vare Lang 

och fick flera roller i olika dansuppsättningar. 

 Hon kände att hennes karriär stagnerade och började ta alla chanser för att bli 

upptäckt, hon fick bland annat en roll i lågbudgetfilmen A Certain Sacrifice, men det var 

först 1980 som hon började falla in i rollen som musiker. Hon började spela i ett band, The 

Breakfast Club, men efter splittringar inom bandet så bröt de alla upp och Madonna startade 

istället tillsammans med en gammal vän från Michigan, Steve Bray, bandet Emmy.33 När 

musikproducenten Camille Barbone 1981 hörde Emmy repa bestämde hon sig för att gå på 

deras kommande konsert och efter att ha sett dem spela erbjöd Barbone sig att bli Madonnas 

manager, dock på ett villkor: att hon bröt med resten av bandet och Madonna accepterade 

erbjudandet.34 Madonna fick nu chansen att jobba med riktigt professionella musiker, och 

efter ett tag anslöt även hennes vän Steve Bray till det nya bandet. De började bli kända och 

1982 bröt Madonna kontraktet med Barbone för att jobba med människor högre upp i 

branschen. Under de kommande åren växte Madonna som artist och blev mer 

uppmärksammad, men det var 1984 som hon började slå igenom på riktigt med albumet Like 

A Virgin med låtar som Material Girl och Like A Virgin.35  

 

1989 släppte Madonna albumet Like A Prayer. Med detta album utforskade hon sin katolska 

uppväxt och låtar som Like A Prayer, Oh Father och Promise To Try är exempel på vilket 

inflytande religionen har haft på hennes liv.36  

 Under åren som artist har Madonna många gånger använt sig av religionen i sitt 

arbete, ibland för att håna och provocera religionen. 1992 skrev hon boken Sex tillsammans 

med långvarige samarbetspartnern Steven Meisel och art direktorn Fabien Baron. Målet med 

boken var att åstadkomma konstnärlig erotik.37 I boken finns ett antal bilder föreställande 

Madonna i olika situationer. Bland annat gör hon en koppling mellan sadomasochism och 
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religiös självtukt. På en av bilderna ligger hon utsträckt, bunden till händer och fötter, under 

ett högt, kalt kors. Detta återknöt hon till på ett nedtonat vis under sin Confessions-turné 

2006, där hon är bunden till ett gigantiskt spegelklätt discokors.38 I Sex syns även Madonna 

föreställa ett människooffer, tillsammans med en man som ligger framstupa med ljus 

placerade på vardera handen, på ett sätt om för tankarna till spikarna i den korsfäste Jesus 

händer. Denna teatraliska gestaltningen av självtukt visar ännu en aspekt av Madonnas resa 

med krucifixet.39  

 

2004 såg Madonna sig i spegeln och konstaterade att hon åldrats. Men istället för att varva 

ned valde hon att anstränga sig ännu hårdare än förut. Hon satsade stort på sin nästa turné, 

Re-Invention, där hon samlade flera av sina största hits. Till turnén anlitade hon även 

regissören Jonas Åkerlund, som hon arbetat med tidigare, för att filma turnén.40 För att 

återkoppla till hennes religiösa uppväxt inleddes turnén med en förinspelad video där 

Madonna ligger i en gammal, smutsig säng samtidigt som hon rabblar citat ur 

Uppenbarelseboken. Senare en bit in i föreställningen under låten American Life visades en 

video med krig och lidande bakom Madonna. Samtidigt var dansarna klädda i religiösa 

dräkter: en ortodox präst, en rabbin och en nunna. Efter låten säger Madonna till publiken 

”Religionen splittrar människor. Vi skalar bort de saker som skiljer människorna åt, så att de 

kan förenas.”  Här valde hon bekvämt nog att bortse att kabbala, som hon börjat intressera 

sig för 1996, är en religiös filosofi.41 Turnén blev en succé med en ekonomisk vinst på 124,5 

miljoner dollar, vilket var rekordet det året. Re-Invention fick även bra recensioner ifrån 

kritiker.  

 Madonna har under sitt liv och karriär använt sig av sin andlighet, sexualitet och 

politiska åsikter och har gjort ett stort avtryck i popvärlden. Hon är en av de största artisterna 

i världen, har vunnit en mängd olika priser och är invald i Musikens Hall Of Fame. Förutom 

musik har hon även varit inblandad i filmbranschen då hon har spelat i filmer som 

Desperately Seeking Susan, Dick Tracy, Evita och Die Another Day. 

 

7.3 USA 1980-talet: Politik, Tro och Invandring 

Som tidigare nämnt var den organiserade religionen ingen större politisk kraft att räkna med 

i USA mellan cirka 1920-1970. Religionen har dock alltid på något sätt varit ett viktigt 

socialt fenomen i USA och har påverkat politiken. Att som presidentkandidat förklara sig 
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som icketroende var, och är än idag, nästan otänkbart.42  Med årens gång har religionen fått 

en starkare position på den politiska arenan i USA och då främst som en högerorienterad, 

social konservativ kraft. Under slutet av 1970-talet började den kristna högern växa sig stark 

i amerikansk politik. Jerry Falwell var en baptistpastor som ledde de fundamentalistiska 

rösterna i USA. Hans budskap gick ut på att grundläggande moraliska och andliga värden 

hade förfuskats av den ogudaktiga politiska eliten. Hans starka åsikter gav honom stöd från 

miljontals amerikaner.43 

 Berättelsen om den konservativa rörelsen handlar till stor del om äldre vita farbröder. 

Men den konservativa rörelsen, och i synnerhet den koalition som brukar kallas den kristna 

högern, formades i hög utsträckning av kvinnor. En av de mer aktiva var en kvinna vid namn 

Phyllis Schafly. Hon var en hängiven antikommunist som bland annat mellan 1967-1978 var 

aktiv i att stoppa ett feministiskt lagförslag. I processen lyckades hon ena konservativa 

katoliker, evangelikala protestanter och mormoner i kampen mot 1960-talets liberala och 

progressiva reformer. Det var också detta som sådde fröet till vad som skulle komma att bli 

den organiserade kristna högern, den koalition som snart skulle dominera amerikansk politik 

under Reagan-åren.44 

 De institutioner som formade den lösa koalition som vi kallar den kristna högern 

växte fram på 1970-talet. De var till stor del en motreaktion mot 1960-talets kulturella och 

sexuella revolutioner: legaliseringen av abort, preventivmedlens spridning, kvinnlig 

frigörelse, liberaliseringen av skilsmässolagarna, den första organiserade aktivismen för 

homosexuellas rättigheter och sekulariseringen av skolorna etc. – sammantaget fick allt detta 

miljontals kristna traditionalister i USA att känna att deras livsstil hotades. De reagerade 

genom att vända sig mer hängivet till Gud och genom att organisera sig politiskt. Den 

evangelikala kristendomen fick en nytändning i takt med att den politisierades på 1970-talet 

och miljontals kristna återvände till kyrkorna.45 

 Ronald Reagan (1911-2004), som var medlem av det Republikanska Partiet, var 

under åren 1981-1989 USA:s president. Sedan dess födelse under 1950-talet hade den 

konservativa rörelsen ständigt fått se sig själva i underläge men detta ändrades under 

Reagans tid. Under 1980-talet lämnade många av de moderata och liberala republikanerna 

partiet vilket gjorde att partiet blev mer homogent konservativt.46 Samtidigt lyckades Reagan 

expandera republikanernas koalition såväl geografiskt (söderut) som klassmässigt (fler 

låginkomsttagare). Han lyckades även ena den kristna högern med Republikanernas Wall 
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Street-falang på ett sätt hans föregångare hade misslyckats med. För första gången sedan 

1920-talet upplevde republikanerna att man på allvar lyckats utmana demokraternas politiska 

ledande ställning.47 Republikanska presidenter hade faktiskt under perioder styrt landet 

mellan 1920-talet och 1980-talet men först nu upplevde många att det var republikanerna 

som styrde på allvar. 

 Som president klargjorde Reagan att det var en ny höger som anlänt till Vita Huset i 

Washington. Han stod för en upprorisk konservatism som inte ville bevara det gamla utan 

ville att USA skulle börja om på nytt.48 

 Under 1980-talet mobiliserades den kristna högern och växte explosionsartat till den 

nådde sin kulmen vid början av 1990-talet. Då fanns det 200 kristna TV-kanaler i landet och 

1500 kristna radiokanaler. Med hjälp av kända och populära predikare nådde man miljontals 

tittare och lyssnare dagligen. 1979 grundades även olika kristna högerorganisationer så som 

Focus On The Family och Family Research Council som stärkte kopplingarna mellan 

kyrkliga grupper och republikanerna i Washington.49 

 Ett annat ämne som var aktuellt i USA under den här tiden var invandringen. ”The 

American Dream” var något som fick många människor att vilja lämna sitt hemland för att 

prova lyckan i USA. Mellan 1960 – 1990-talen kom stora strömmar av människor till USA 

då många emigrerade till landet. Samtidigt började aktivismen för att stoppa invandringen att 

öka. Man började gradvis se invandringen som ett hot mot USA:s identitet.50 

 Gelin intervjuar i sin bok Den Amerikanska Högern, 2012, Kevin DeAnna, grundare 

av den invandringskritiska organisationen Youth for Western Civilisation, och citerar 

DeAnna om hans åsikter kring hur demokraterna i kongressen genomförde olika liberala 

invandringsreformer 1965: 

 Det var en vattendelare. Innan dess var de flesta invandrare som kom hit sådana som 

hjälpte till att bygga landet. Efter det kom det hit invandrare som ville utnyttja det som de 

andra hade byggt före dem. Innan 1960-talet försökte de som kom hit assimilera sig till vår 

kultur, men nu finns det knappt en kultur längre. Det är mångkultur som gäller i USA nu. 

Svarta och latinamerikaner. Men kärnan i USA har alltid varit folk från England, Skottland, 

Irland, Tyskland och andra sådana länder.51  

Citatet speglar en mentalitet som fanns och fortfarande finns i vissa delar av USA, särskilt i 

vid den södra gränsen där många mexikaner försökte ta sig över till USA. 52 
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7.4 Musikvideor 

Genom åratal av musikvideoproduktion har man har utvecklat konsten att sammanfoga 

musik och video till ett. Det fungerar inte att endast spela upp en video och lägga till en låt 

man tycker är bra, musiken och bilden måste passa tillsammans. I musikvideor använder 

man emellanåt ljudeffekter och samtal mellan skådespelarna för att få till en levande känsla i 

videon, liknande en spelfilm. Även klippningen av videon är annorlunda än i en vanlig film, 

för att passa till den valda musiken. 

 Under 1980-talet fanns inte internet utan det var främst via några få TV-kanaler, som 

MTV, ZTV, VH1 etc., som man kunde ta del av dessa. Liksom nu var musikvideor på 1980-

talet ett sätt för stora företag och artister att göra reklam och visa upp nya låtar. Men 

eftersom möjligheterna att visa upp och sälja sina videor var begränsade av antalet TV-

kanaler var det svårare att sprida sina videor än vad det är idag. Innan en video sändes på till 

exempel MTV granskades den av en styrelse som avgjorde om den skulle sändas eller ej. 

Musiker och regissörer försökte skräddarsy sina verk för att de skulle passa styrelsens 

önskemål, men det var inte så lätt då det inte var självklart innan vad som kunde godkännas 

och inte.53 Idag, med internet tillgängligt, är det mycket lättare att sprida sina videor och 

själv göra reklam för sin musik. Olika internetsidor som Youtube, Vevo etc. är populära 

plattformer för musikvideor.  

 Även om det förr fanns en styrelse på TV-kanalerna som avgjorde vad som skulle 

visas eller inte så fanns det som sagt inga direkta regler kring hur en musikvideo skulle se ut. 

Detta gjorde 1980-talets musikvideoproduktion till ett enda stort laboratorium. Reklamfilmer 

och långfilmer var styrda och hade vissa kriterier men en musikvideoregissör var fri att 

prova vad som helst, dock med risk att videon inte godkändes av styrelsen. Mycket inom 

filmisk kunskap utvecklades i 1980-talets musikvideor. När musikvideoregissörer under 

1990-talet fick chansen att regissera större långfilmer tog många av dem med sig sin teknik 

om hur man filmar och använder ljud för att utveckla även långfilmer.54 

 Sedan 1980-talet har ny teknik tillkommit vilket har underlättat filmandet. Green 

Screen har revolutionerat filmandet på det sättet att man med hjälp av datorer kan skapa 

vilket landskap eller vilken miljö som helst utan att behöva befinna sig i just den miljön. 

Tidigare om en video skulle utspela sig på till exempel en strand var hela filmteamet tvungna 

att befinna sig på den stranden. Nu går det att spara pengar eftersom man slipper frakta all 

utrustning, skådespelare, personal etc. samtidigt som man kan skapa bilder som tidigare varit 
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svåra att fånga. Vissa tycker däremot, bland annat medieforskaren Carol Vernallis, att nutida 

videor har förlorat en del av den charm filmerna hade tidigare när allt var mer personligt 

filmat.55   

 

8. Tidigare Forskning 

 

Jon-Roar Bjørkvold har jobbat som professor vid Universitet i Oslo sedan 1982 och varit 

gästprofessor vid University of California. I sin bok Den musiska människan, 2005, har han 

använt sig av en litteraturstudie kring människans förhållande till musik och rytm och hur 

människans kreativa sida utvecklas och påverkas under livets gång, till exempel som nyfödd, 

ungdom och gammal människa. Bjørkvold analyserar sin forskning genom en pedagogisk 

synvinkel. Hans teori är att människans kreativa sida, vår musiskhet, är viktig för vår 

utveckling. Alltifrån hur små barn lär sig prata till att arbeta aktivt i skolan och senare i 

arbetslivet. Han menar att kreativiteten har vi alla inom oss och det är viktigt att ta till vara 

på och använda den. 

 Boken har vad Bjørkvold kallar ett livsperspektiv, vilket i det här fallet innebär att 

han genom bokens gång diskuterar livets olika faser och hur musiken påverkar oss i dessa 

faser. I boken skriver han om den musiska människan, inte den musikaliska människan, och 

syftar då på vår mänskliga kreativitet. 

 Bjørkvold fortsätter med att gå vidare till skolåldern. Från att lärandet har varit 

spontant blir det mer formaliserat och man lär sig det som politikerna anser nödvändigt för 

att bli ”fungerande vuxna”. Här ifrågasätter han om samhället verkligen vill att skolan ska 

stärka det musiska i människan och barnets skaparlust.56 Han ifrågasätter vad vi menar med 

kunskap, vad är meningsfull och berättigad undervisning? Han antyder att uppdelningen 

mellan stabilitet och kreativitet i skolan är ungefär 90% mot 10% och undrar varför det inte 

är tvärtom.57 Bjørkvold skriver också att han anser att lärarutbildningarna borde utveckla 

kommande lärares musiskhet och föreslår att man kan slå ihop flera ämnen, till exempel SO-

ämnena med musik.58 

 Bjørkvold hänvisar även till en landsomfattande undersökning i amerikansk press där 

temat var ”Vad betyder mest i ditt liv som tonåring?” där det konstaterades att det som kom 

på första plats var ”musik” och på sista plats kom ”lärare och skola”. Bjørkvold förklarar 

detta med att skolan inte byggt vidare på den sorts kreativitet som dagens ungdom har med 
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sig från sin egen kultur, och i många fall har musiken en undanskymd roll på schemat vilket 

till synes verkar vara precis tvärtemot ungdomars egna intressen.59  

 

Magnus Persson är verksam lärare och forskare vid Litteraturvetenskapliga institutionen vid 

Lunds universitet. Tillsammans med andra forskare har han skrivit boken Populärkulturen 

och skolan, 2000. Syftet med boken är att lyfta fram populärkulturens expansion i samhället 

och hur den behandlas, och har behandlats tidigare, i skolan. Persson lyfter tillsammans med 

sina medförfattare upp centrala frågor och belyser dem ur ett historiskt samt ett nutida 

perspektiv. Boken är formad som en litteraturstudie, och eftersom Persson kopplar forskning 

kring populärkulturen med forskning kring skolan och pedagogik blir det tydligt att han har 

en pedagogisk synvinkel i sitt arbete.  

 Persson skriver att populärkulturen är viktig för dagens unga och att i popmusik, TV-

spel, film och så vidare går det att hitta det råmaterial som utgör själva grunden för ens 

identitetsskapande. Och trots att skolan tar en större plats i elevernas liv än vad den tidigare 

gjort, man går fler år i skolan än vad man gjorde för till exempel 50 år sedan, så har skolan 

förlorat sitt bildningsmonopol. Populärkulturen har för många blivit ett alternativt 

bildningsmedel och konkurrerar med skolan om tid och intresse.60  

 Persson lyfter fram hur populärkultur har tagits emot i skolan tidigare genom åren, 

han medger dock att det är svårt att ge en helt rättvis bild kring hur den har behandlats i 

praktiken då det som händer i klassrummet ofta är något annat och mer svårgripbart än det 

som går att utläsa från läroplaner och läroböcker.61 Han hänvisar till Sven Ottosson som 

genom sina studier kommit fram till att populärkulturen var icke-existerande i skolan innan 

1950-talet. Numera, skriver Persson, är till exempel skönlitterära böcker en självklar del i 

svenskundervisningen.62 Persson diskuterar begreppet erfarenhetspedagogik som syftar till 

att använda elevernas egna intressen och erfarenheter som en inlärningsmorot för att få dem 

att arbeta mer intresserat med olika ämnen. Dessa intressen och erfarenheter kan man sedan 

utveckla i klassrummet till något större vilket leder till att eleverna ser saker i ett bredare 

perspektiv.63  

  Persson avslutar med att genom sina redogörelser av tidigare forskning och egna 

tankar komma fram till att skolan och lärare behöver större kunskap kring populärkultur och 

hur detta kan involveras i skolan. 
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Simon Lindgren är docent i sociologi vid Sociologiska institutionen vid Umeå universitet. 

Han är verksam som lärare och forskare med inriktning mot mediestudier, diskursanalys och 

internetforskning. I sin bok Populärkultur – Teorier, metoder och analyser, 2009, skriver 

han om populärkultur i ett vetenskapligt perspektiv. Han använder sig av en litteraturstudie 

och skriver att bokens vetenskapliga inriktning är ”Cultural Studies” som han snävar in kring 

populärkultur ur ett sociologiskt perspektiv.64  

 I boken gör Lindgren bland annat ett försök att definiera begreppet populärkultur där 

han kommer fram till att populärkultur är kommersiell, lättillgänglig, folklig och inte kräver 

någon större intellektuell förberedelse utan är mer kopplad till avslappning och nöje.65  

 Han använder sig av en tredimensionell analysmodell som han sedan utgår ifrån 

resten av boken för att analysera och diskutera populärkultur. Den första nivån kallar han för 

en textuell nivå som handlar om hur ett givet populärkulturellt uttryck är uppbyggt, alltså vad 

dess inre arkitektur är. Den andra nivån kallar Lindgren för den kontextuella nivån handlar 

om det studerade populärkulturella uttryckets större sammanhang, det vill säga dess 

relationer till andra uttryck. Den tredje och sista nivån kallar han för den sociohistoriska 

nivån. Den handlar om det analyserade uttryckets ännu vidare sammanhang, den sociala och 

historiska kontexten.66 

 Lindgren avslutar med att konstatera att bara för att man vetenskapligt börjar 

analysera populärkultur behöver det inte betyda att man måste frigöra sig de spontana 

analyser som vi mer eller mindre medvetet sysslar med när vi till vardags erfar den. Han 

menar att det tvärtom är viktigt att sammanföra det akademiska perspektivet med den 

omedelbara upplevelsen vi får när vi tar till oss populärkulturen.67 

 

Ilona Antal-Lundström, som har skrivit boken Musikens gåva, 1996, är doktor i pedagogik 

och didaktik. Hon kom till Sverige 1989 från sitt hemland Ungern där hon arbetade som 

docent i pedagogik på lärarutbildningen vid Budapests universitet. I Sverige jobbar hon som 

musiklärare och föreläsare. Syftet med boken är att belysa och tolka fakta om musikens 

betydelse i barns utveckling. Detta gör hon genom en litteraturstudie. Hon använder estetisk 

uppfostran som teori för att tolka sin empiri. Estetisk uppfostran innebär att man med hjälp 

av konst såsom musik, bild, teater och dans lär sig om världen och utvecklar sin person. I 

boken belyser hon olika frågor som Vad betyder musiken för unga människor, Hur kan 

musiken användas i det pedagogiska arbetet och Vilken nytta har barn av musikalisk 
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färdighetsutveckling för att komma fram till sina slutsatser.  

 Antal-Lundström skriver att det finns en allmän inställning bland skolplanerare att 

musik är konst eller underhållning och därför mest en trivselfaktor i skolan. Hon menar dock 

på att musiken har en stor pedagogisk betydelse. Hennes hypotes är att musikens estetiska 

påverkan kan vara en avgörande faktor i ett barns personliga och sociala utveckling oavsett 

ålder.68  

 Samverkan mellan musik och andra ämnen fördjupar ämneskunskaperna i båda 

ämnena, och vid varje sådant tillfälle förstärks kunskapssystemet genom att minnet får nya 

anknytningspunkter. Dessutom, skriver Antal-Lundström, tillfredsställer ämnesintegrationen 

ett inre behov hos eleverna som inte får underskattas. Den integrerade undervisningen knyter 

samman känslor och faktakunskap till en enhet.69 

 

Clive Marsh och Vaughan S. Roberts har tillsammans skrivit boken Personal Jesus, 2012. 

Marsh har en doktorsexamen i filosofi och arbetar som lektor och chef för lärande och 

undervisning vid institutionen för Lifelong Learning, University of Leichester. Även Roberts 

har en doktorsexamen i filosofi och arbetar som ställföreträdare vid Collegiate Church of St. 

Mary, Warwick, England. I boken Personal Jesus jämför de populärmusikens och 

religionens betydelse i samhället och kommer fram till att de har liknande funktioner och 

fungerar på liknande sätt. De har huvudsakligen använt sig av tidigare forskning, men de har 

också själva intervjuat människor i England och USA om deras musikvanor. De har bland 

annat undersökt om det sätt som texter och musik förmedlas, säljs eller används kan ha en 

religiös anknytning. Deras hypotes är att musikkulturen, med idoldyrkan, fans och konserter, 

är liknande den praktik som finns inom religionen, och syftet med boken är alltså att 

undersöka människors vanor när det kommer till musiklyssnande och jämföra det med den 

praktik som finns inom religion. I boken har författarna valt att fokusera på kristendomen 

som religion. Detta dels för deras eget intresse men också för att det blir omöjligt att 

diskutera och jämföra alla världens religioner då de skiljer sig från rörelse till rörelse.70  

 De nämner Madonna som en artist vars personliga bakgrund och erfarenheter av 

religion har inspirerat hennes sånger och scenkoreografi. De hänvisar bland annat till hennes 

låt Mother And Father och hennes Confessions-turné där religiösa inslag finns.71  

 Boken är uppdelad i tre delar. I del ett går de igenom hur musik och religion 

samspelar och hur de liknar varandra. I del två fortsätter de på samma spår, men fokuserar på 
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hur musiken i vissa fall kan ersätta religionen för en del människor. Här diskuterar de saker 

som till exempel idoldyrkan och val av musik beroende på personens humör vid olika 

tillfällen. Är du ledsen kan du lyssna på din favoritartist för att bli glad igen, istället för att 

söka tröst i religionen finner man den i musiken. De avslutar boken med att uppmuntra de 

som läser den att fortsätta forska kring musik och vilken påverkan de har på oss, inte bara ur 

ett religionsvetenskapligt perspektiv utan även genom andra synsätt såsom sociologiskt, 

psykologiskt och antropologiskt perspektiv.72  

  

Carol Vernallis är forskare inom bland annat media, estetik och digital teknologi. I sin bok 

Unruly Media – YouTube, Music and the New Digital Cinema, 2013, skriver hon om film 

och media i olika former och väljer att fokusera på tre kategorier: Youtube-filmer, 

musikvideor och långfilmer/serier. Hon har använt sig av en litteraturstudie för att bedriva 

sin forskning och i boken använder hon sig av flera olika teorier, beroende på vad hon 

diskuterar och analyserar. Bland annat skriver hon att hon fokuserar på det audiovisuella, 

vilket innebär både ljud och bild.73 

 När hon diskuterar musikvideor går hon igenom hur tekniken kring hur man skapar 

musikvideor har utvecklats från 1980-talet till 2010-talet. På 1980-talet var musikvideor som 

ett laboratorium. Reklamfilmer och långfilmer var styrda och hade vissa kriterier, men en 

musikvideoregissör var fri att prova vad som helst. Mycket inom filmisk kunskap 

utvecklades i 1980-talets musikvideos menar Vernallis. När musikvideoregissörer under 

1990-talet fick chansen att regissera större långfilmer tog många av dem med sig sin teknik 

om hur man filmer och använder ljud för att utveckla även långfilmer.74 

 I den avslutande delen av boken fokuserar Vernallis på musikvideor. Syftet är bland 

annat att jämföra och analysera några musikvideor från 1980-talet med några från 2010-talet 

för att ta reda på om den tekniska utvecklingen har lett till att musikvideor har blivit smartare 

eller stelare än vad de var tidigare.75 Hon nämner ett flertal forskare, inklusive sig själv, och 

deras teorier men anser att det behövs en ny teori för att analysera musikvideor. Hon skriver 

att man kan tänka sig musiken och bilden som ett par som agerar tillsammans. När man 

analyserar tänker man sig musiken och bilden som ett par i en par-terapisession. ”Om du gör 

såhär, kan jag bli bättre på det här”. Hon kallar detta för en interpersonal method.76 
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 Hon kommer fram till att den nya tekniken gör det möjligt att animera saker som 

passar till texten i musiken, Green Screen har till exempel gjort det möjligt att animera olika 

miljöer vilket gör att man inte behöver resa runt till olika inspelningsplatser för att hitta rätt 

bakgrund. Detta gör att man kan hålla nere kostnaderna. Hon avslutar med att konstatera att 

tekniken gör att vi kan filma annorlunda idag, och eftersom att musiken delvis förändras över 

tid så måste regissörerna hänga med i utvecklingen när de ska filma videon till musiken. 

Därav har musikvideor förändrats från 1980-talet till idag.  

 Vernallis skriver även om hur två regissörer går till väga när man ska filma en 

musikvideo; hur man jobbar med olika genrer, tar sig an en ny låt, etc. Hon använder sig här 

av vad hon kallar ett författarperspektiv, vilket innebär att hon tar särskild hänsyn till precis 

hur en viss regissör använder sig av kameran, miljön och skådespelare.77 Hennes slutsats är 

att varje person är unik och detta kan ses i personens verk. Man använder olika former av 

estetik och gör sin egen tolkning av sången. Vernallis hävdar att videon i sin tur kan påverka 

tittarnas tankar och upplevelser av sången.78  

 

Martin Gelin är journalist bosatt i USA sedan 2001. Han har arbetat för ett flertal svenska 

dagstidningar och 2009 debuterade han som författare. Han skriver främst om politik, media 

och teknik och har även arbetat som föreläsare, konsult och översättare. I sin bok Den 

amerikanska högern – republikanernas revolution och USA:s framtid, 2012, skriver han om 

USA:s konservativa rörelse. Boken är en reportagebok men den bygger på litteraturstudier 

och kvalitativa intervjuer som jag här använder mig av. Gelin har under tre års tid rest runt i 

USA:s mest konservativa regioner där han har samtalat med republikaner och aktivister från 

olika högerorganisationer.  

 I boken behandlar Gelin republikanernas historia från 1950-talet till inför det 

amerikanska valet 2012. Han går bland annat igenom hur den kristna högern växte sig stark 

på 1970-talet då fler började vända sig till kyrkan som en reaktion på de kulturella och 

sexuella revolutionerna under 1960-talet, hur den kritiska synen på invandring, främst i södra 

USA, har utvecklats från 1960-talet fram tills nu och hur Ronald Reagens tid som president 

påverkades av, och har påverkat republikanerna och den kristna högern.  

 Gelin skriver att syftet varken har varit att demonisera eller försvara den amerikanska 

högern, utan snarare försöka förstå den bättre.79 Målet i boken har alltså varit att kartlägga de 

faktorer som bidragit till att radikalisera republikanerna. 
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Roger Säljö är professor i pedagogisk psykologi vid Göteborgs universitet. Han har tidigare 

varit verksam som professor i Kommunikation vid Linköpings universitet. Han har en 

omfattande internationell publicering om lärande och utveckling i ett 

sociokulturellt/kulturpsykologiskt perspektiv bakom sig. I sin bok Lärande i praktiken – ett 

sociokulturellt perspektiv, 2010, har Säljö använt sig av en litteraturstudie och han har en 

sociokulturell teori, vilket innebär att han menar att vi människor lär av varandra och olika 

situationer på fritiden och inte bara i skolan.  

 Säljö skriver att ingen forskare kan förklara exakt hur vi människor lär, men han 

menar dock att människan är en läraktig art som kan ta vara på erfarenheter och använda 

dessa i framtida sammanhang. Lärande är en aspekt av all mänsklig verksamhet och kan inte 

på något enkelt sätt kopplas till bestämda arrangemang som skola och undervisning. Att 

undervisning föregår lärande menar Säljö är en bild av mänsklig kunskapsbildning som 

skapats av skolan. Men det är väsentligt att inse att vardagliga praktiker i kommunikativa 

och fysiska aktiviteter som samhället utgör i sig innehåller en pedagogik, och denna är 

många gånger mer övertygande än formell undervisning.80 

 Säljö skriver att en av utgångspunkterna för ett sociokulturellt perspektiv på lärande 

och mänskligt tänkande/handlande är således att man intresserar sig för hur individer och 

grupper tillägnar sig och utnyttjar fysiska och kognitiva resurser. Just samspelet mellan 

kollektiv och individ är i fokus i ett sådant perspektiv. Hur skapas den kollektiva kunskapen 

hos individer och vilka delar av den kollektiva kunskapen kommer den enskilde att 

behärska?81 

 

9. Resultat 

9.1 Video: Like a Prayer 

9.1.1 Beskrivning: 

Det är kväll. Polissirener hörs medan en kvinna kommer springande över en kulle som är 

delvis täckt av gräs. Det står en brinnande tunna till vänster i bilden och en liten träbro över 

ett dike till höger. Hon springer mot det ställe där kameran är placerad och faller framstupa 

precis framför kameran och visar sig att det är Madonna som är den springande kvinnan. 

Bilden klipps till en dörr som stängs, och därefter klipps bilden till ett brinnande kors. Så här 

börjar videon till Madonnas låt Like a prayer.  

 Bilden kopplar tillbaka till Madonna som ligger på marken och därefter snabbt till en 

sekvens av bilder som spelas upp långsammare och i en annan ljuskontrast, vilket ger 
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känslan av att det som visas är ett minne. Det är även nu själva låten börjar. En sekvens visar 

att det är Madonna som stänger dörren. Därefter hur hon bevittnar ett överfall på en kvinna 

av en grupp män. En av männen, en ljushyad man med blont hår fäster ögonen i henne och 

ger henne en hotfull blick. Scenen klipps tillbaka till Madonna i realtid som fortfarande 

ligger på marken, hon ser sig åt sidan medan hon reser sig upp och kameran visar en 

vitmålad kyrka byggd i trä, med ljus utströmmande ur fönstren i dörren.  

 I nästa sekvens ser man, med samma långsamma tempo som igen ger känslan av att 

det är ett minne, hur en mörkhyad man med ett uppgivet ansiktsuttryck leds av en polis 

genom en byggnad. Kameran klipper till nutid och visar hur Madonna träder in i kyrkan. 

Kameran ger en översikt av hur kyrkan ser ut inuti, den är ganska liten med tända ljus 

överallt. Längst fram står altaret men kameran viker av till höger innan den når fram till 

altaret och visar en gyllene grind med en mörkhyad helgonfigur innanför grinden. I samma 

tagning viker kameran av till vänster och visar Madonna som står framför grinden och tittar 

mot figuren. I några snabba klipp, i takt till trummorna som bygger upp till refrängen, visas 

stillbilder på ett träkrucifix, en staty av en man och ett barn och en inramad bild av vad ser ut 

att vara samma man och barn som statyn föreställer.  

 När refrängen börjar visas en ordentlig bild av den mörkhyade helgonfiguren som ser 

nästan levande ut. Madonna tittar fortfarande på statyn med ett förundrat ansiktsuttryck. 

Sedan visar kameran hur helgonfiguren, som håller i en blombukett, rör på fingrarna. 

Därefter hur tårar börjar rinna från hans ögon. Madonna går då fram och håller i grinden 

samtidigt som hon sjunger till statyn (1.00). Detta är första gången i videon som man ser 

Madonna sjunga med i texten, innan har hon enbart figurerat som skådespelare. När hon står 

och sjunger för statyn så ser man henne inifrån grinden och ser då att hon bär ett kors runt 

halsen.  

 Efter att hon har sjungit till statyn ser man hur hon lägger sig ned på en av de främre 

kyrkbänkarna och hur hon på något sätt börjar drömma om att hon flyger uppe bland 

molnen. Där tar en glad, mörkhyad kvinna emot henne och fångar upp henne när hon flyger. 

Därefter kastar kvinnan iväg Madonna uppåt och låter henne fortsätta flyga. Därefter klipps 

bilden tillbaka till kyrkan där Madonna nu kysser helgon-figurens fötter och därefter reser 

sig upp för att öppna grinden.  

 Madonna rör vid figurens kind och han kommer samtidigt till liv. Han släpper 

blombuketten och vänder huvudet emot henne. En inzoomad bild visar hur hans hand 

varsamt rör vid hennes vänstra arm, och när kameran zoomar ut är helgon-figuren inte längre 

en staty, utan har förvandlats till den mörkhyade mannen som visades tidigare i videon som 

leddes iväg av polisen. Han böjer sig fram för att varsamt viska något i Madonnas öra och 
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därefter kyssa henne på pannan. Han går sedan därifrån och Madonna tittar längtansfullt efter 

honom. Kameran visar hur mannen går ut genom kyrkans dörrar och stänger dörren utan att 

titta tillbaka på Madonna.  

 När Madonna är ensam i kyrkan vänder hon sig mot platsen där mannen har stått 

innan, hon böjer sig ner och tar upp en kniv från golvet. Hon håller i bladet och det ser ut 

som om hon skär sig i ena handen, men när hon släpper kniven och hon håller ut händerna så 

syns det att hon har två sticksår, ett i varje hand. Efter detta vänder hon upp huvudet mot 

kameran och utropar ”Let the choir sing”, i samma sekvens vänder hon huvudet till höger 

mot altaret längst fram i kyrkan och då ser man hur en kör dansar och sjunger och med detta 

börjar den andra refrängen (2.24). Kören sjunger refrängen. Kameran fokuserar på olika 

ansikten och man ser bland annat den mörkhyade kvinnan från Madonnas dröm stå med i 

kören och sjunga.  

 Därefter klipps filmen tillbaka till Madonnas minnesbilder. Kameran visar igen 

överfallet från början av videon, hur Madonna blir vittne till en grupp män som överfaller en 

kvinna och knivhugger henne i sidan. Den blonde mannen stirrar hotfullt på Madonna, sen 

visas den mörkhyade mannen springande ned för en trappa för att hjälpa den överfallna 

kvinnan som nu ligger hopsjunken på en soffa som står ute på gatan. Hennes förövare flyr 

snabbt platsen och precis när mannen som försöker hjälpa kvinnan kommer fram till henne 

kommer polisen, och i tron av att det är mannen som försökte hjälpa kvinnan som är den 

skyldige griper de honom. Den blonde mannen gömmer sig bakom några bildäck, han och 

Madonna får ögonkontakt. Han ler och nickar en hälsning till henne innan han ger sig av. 

Madonna ger även hon sig av och den mörkhyade mannen förs bort av polisen.  

 I nästa sekvens visas Madonna dansa och sjunga med i texten framför flera brinnande 

kors (3.08-3.43). Därefter skiftar kameran tillbaka till kyrkan där körmedlemmarna 

uppmuntrar Madonna att sjunga med och hon börjar dansa och klappa i takt. Kvinnan från 

drömmen lösgör sig från resten av kören och går upp jämsides med Madonna för att sjunga 

och dansa. I en snabb sekvens ser man den oskyldige mannen sitta och titta sorgset ned, det 

ser ut som att han också är i samma kyrka men han syns inte till annars förutom i den korta 

sekvensen. Man ser sedan hur Madonna ser ut att vakna upp på kyrkbänken hon la sig på 

tidigare i videon. Om vartannat visar videon hur Madonna ena stunden dansar med kören, 

och hur hon ena stunden ligger på kyrkbänken, och när hon ligger ner omfamnar hon den 

mörkhyade mannen förföriskt och de kysser varandra. Sedan följer en sekvens av snabba 

bilder som visar brinnande kors, ett öga som gråter blod, hur Madonna dansar med kören och 

hur hon sjunger framför de brinnande korsen. 

 Efter de snabba frekvenserna fokuserar videon på hur Madonna står med kören och 
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sjunger bryggan till refrängen (4.17 – 4.34). Därefter står helgonfiguren åter är på sin plats 

bakom den gyllene grinden, han böjer huvudet lite och tar ett nytt grepp kring sin 

blombukett. Medan kören sjungandes marscherar på väg ut ur kyrkan stänger figuren grinden 

och återtar sin ursprungliga pose med ena handen utsträckt som en välkomnande gest. 

Medans kören marscherar ut vaknar Madonna än en gång upp på kyrkbänken, hon reser sig 

upp och får syn på kören. Sedan får hon syn på helgon-figuren på sin plats bakom grinden.  

 Nästa sekvens (4.53) visar hur den mörkhyade mannen, som blivit oskyldigt gripen 

och som liknat helgonfiguren i kyrkan, står bakom galler. Kameran zoomar ut och man ser 

hur Madonna står alldeles utanför cellen och pratar med polisen. Hon ler och grå fram till 

gallren där mannen står, polisen tar med sig nycklarna för att låsa upp cellen medans 

kameran hela tiden zoomar ut och till sist kan vi se att rummet där mannen sitter fängslad 

liknar kyrkan Madonna varit i tidigare. Därefter släpps ett rött draperi ned över scenen vilket 

får det hela att likna en teaterscen. Allt detta sker i en tagning (4.53 – 5.09).  

 I slutet visas en kort sekvens av Madonnas ansikte från sidan när hon dansar framför 

de brinnande korsen igen. Därefter klipps videon till scendraperiet som dras upp och visar 

hela skådespelarensemblen från videon; kören, polisen, gänget som överföll kvinnan, 

kvinnan själv och de alla bugar som ett tack till publiken som har tittat på videon. Madonnan 

och den oskyldige mannen går fram tillsammans, håller varandra i handen i en utsträckt pose 

och bugar de också. Därefter klappar Madonna händerna och dansar med i takten till 

musiken. Videon avslutas med att det röda draperiet än en gång sänks ned och orden ”The 

End” skrivs på skärmen samtidigt som musiken tonas ut. 

 

9.1.1 Analys: 

Videon är producerad av Madonna själv tillsammans med Patrick Leonard, som hon har 

jobbat med på ett flertal av sina album. Den är regisserad av Mary Lambert som tidigare har 

regisserat ett flertal av Madonnas videos, bland annat Like A Virgin, Material Girl och La 

Isla Bonita.  

 I videon agerar kameran som en objektiv betraktare vilket gör alla i publiken till 

åskådare, man är inte själv deltagande i filmen på det sättet som man hade varit om kameran 

agerat som en subjektiv betraktare. I sin artikel hänvisar Wiktorin till teologen Gordon 

Lynch och det är utifrån hans tankar om hur man som forskare kan studera populärkultur jag 

kommer att utgå från, upphovsmänniskan och vad personen vill förmedla.82 Målet med 

analysen är att se vad Madonna vill förmedla med videon, och jag kommer att fokusera på de 

religiösa symbolerna som syns i videon.  
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 Intressant för analysen är att det vid närmare efterforskningar kan konstateras att den 

mörkhyade statyn i videon som O'Brien i sin bok beskriver som, och som jag själv innan min 

efterforskning själv trodde var, ”en svart Jesus”83 i själva verket inte alls är menad att 

föreställa Jesus. Mannen i videon är inspirerad av Martin de Porres som är skyddshelgon för 

afroamerikaner.  Detta enligt den amerikanske författaren och journalisten Randy J. 

Taraborrelli.84 

 Videon är fylld med kristna symboler. Madonna har ett kors runt halsen, dansar 

framför brinnande kors, befinner sig i en kyrka och verkar ha någon form av romans med 

helgonet i kyrkan, som senare förvandlas till mannen som oskyldigt åkte fast för attacken 

som Madonna bevittnade. Regissören Mary Lambert har sagt att korsen och symbolerna 

verkligen betydde något för Madonna, att hon är en mycket religiös person på sitt eget sätt.85  

 Det faktum att hon bär ett kors runt halsen kan tolkas som att hon är religiös. Videon 

igenom visar tillbakablickar på vad hon har sett och upplevt. När hon springer i början ser 

hon rädd och orolig ut tills hon kommer fram och stiger in i kyrkan. Samtidigt som hon 

stiger in i kyrkan kompletteras bilden med sångtexten när hon sjunger ”I hear you call my 

name, and it feels like home”. Jag tolkar det som att hon själv i videon ser kyrkan som en 

fristad där hon kan söka hjälp och svar, precis det som de flesta religioner vanligtvis 

erbjuder. Videon igenom får jag först känslan av att Madonna försöker förmedla religion 

som något bra. Genom att besöka kyrkan får hon en uppenbarelse som ger henne mod och 

kraft att göra det rätta, nämligen att gå till polisen och genom sitt vittnesmål få den oskyldige 

mannen frisläppt. Ljuset i kyrkan är varmt och välkomnande medans det utanför kyrkan 

uppfattas som ett kallt ljus. Det denotativa budskapet blir på så sätt något positivt med 

hänvisning till religionen. 

 Men vad innebär de brinnande korsen i videon? Brinnande kors har varit en symbol i 

flera olika kontexter, till exempel satanister. Jag tolkar dock korsen som en hänvisning mot 

rasism. Den rasistiska organisationen Ku Klux Klan brukade under sin storhetstid bränna 

kors för att på ett metaforiskt sätt visa hur elden renar. Deras vision var som bekant ett land 

utan mörkhyade människor. I videon är helgonstatyn i kyrkan mörkhyad, liksom den 

oskyldige mannen hon drömmer om och till slut räddar. Jag tolkar det som att Madonna här 

förmedlar ett konnotativt budskap om rasismen. Att låta vita män agera som de onda och en 

mörkhyad man vara den gode, oskyldigt dömde och även välja ett mörkhyat helgon i fokus 

blir ett tydligt budskap till den rasistiska delen av samhället, med dess stereotyper och 
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fördomar, från Madonna.86 

 Lucy O'Brien bekräftar detta i sin bok Madonna, 2008. Hon skriver att innehållet i 

videon, rasism, mord, Madonna som kysser ”en svart Jesus”, Madonna med stigmata och 

Madonna dansandes på ett fält med brinnande kors var ett kraftfullt ställningstagande när det 

gäller sex, rasfrågor och religion.87 Att hon valde att göra detta ställningstagande under just 

den perioden kan tyda på hur Madonna påverkats av samhället.88 

 Det blir intressant när man ser hur Madonna vid första anblick verkar visa religion 

som något bra, men vid en djupare analys kan tyda pikarna hon ger religionen och samhället. 

Hon har själv sagt att katolicismen inte är en trösterik religion utan snarare plågsam, att man 

har synden inom sig och kan hur man än försöker inte komma undan.89 Vi har tidigare 

konstaterat att Madonna anspelar mycket på sex och frigörelse, medan man  inom stora 

grupper av katolicismen har ett kritiskt förhållande till utomäktenskaplig sex, och att 

Madonna sedan tidig ålder känt ett behov av att peka på de sexuella undertonerna inom 

katolicismen.90 Att hon då väljer att på ett romantiskt och förföriskt sätt samspela med 

helgonet i kyrkan kan ses som en ren provokation mot katolicismen. På ett tydligt sätt kan 

man ur ett social konstruktivistiskt perspektiv se hur Madonnas egna erfarenheter och tankar 

speglas i videon. 

 Det finns gott om metaforer i videon. Till exempel de brinnande korsen som för 

tankarna till Ku Klux Klan används emot rasismen istället för att symbolisera det 

ursprungliga syftet. Att Madonna väljer att lyfta fram helgonet Martin de Porres istället för 

den i västvärlden mer vanligt förekommande ljushyade Jesus-gestalten kan också ses som en 

pik mot rasismen, ingen är överlägsen den andre. När videon avslutas och kameran zoomar 

ut så vi kan se hela fängelset ser vi att rummet är väldigt likt insidan av kyrkan, betyder det 

något? Att videon avlutas med att hela ensemblen står samlade som en teatergrupp i slutet av 

föreställningen och bugar och tackar kameran och publiken som har tittat ger känslan av att 

det är just en föreställning vi har blivit visade. Det är en historia som har berättats med flera 

olika teman som har berörts. 

 Att använda de teman i videon som Madonna gör sätter hela videon i en 

religionsdiskurs. Låten har ett religiöst tema, vilket inte gör det så konstigt att huvudscenen i 

videon blir en kyrka. När hon använder sig av brinnande kors är det inte bara för att visa upp 

kristna symboler utan det finns en tanke bakom användandet av dem, nämligen ett 

ställningstagande mot rasismen och Ku Klux Klan-organisationen. Hon förtydligar detta 
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89 O'Brien 2008: 155. 
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genom att sätta Martin de Porres i fokus, en mörkhyad man istället för en vit Jesus som 

brukar användas på de flesta avbildningarna här i väst. Med videon visar Madonna en större 

berättelse än vad som går att utläsa av endast sångtexten. 

 Madonna har som tidigare nämnts inte omfamnat den katolska kristendomen hon 

uppfostrades med. Hon har under sitt liv kritiserat och ifrågasatt många saker kring religion i 

stort, men använder sig fortfarande av religiösa element i sitt skapande. Enligt Berger och 

Luckmanns teori borde det inte vara omöjligt att hennes val att ens skriva en låt som Like A 

Prayer grundas på hennes tidigare erfarenheter. Att hon valde att skriva låten och släppa den 

under en period då religionen dessutom fick ett uppsving i USA kan dels vara en markering, 

dels även ett sätt att haka på trenden och väcka intresse från fans. Individen formar samhället 

och samhället formar individen.91 

 

9.2 Oh Father 

9.2.1 Beskrivning: 

Videon är inspelad i svartvitt rakt igenom. Den inleds med att man får se en spädbarnsmobil 

i silver eller någon blank metall medans en lättsam, glad melodi spelas i bakgrunden. 

Kameran zoomar ut och visar att mobilen hänger utomhus i ett snötäckt landskap. På marken 

dansar en liten flicka i snön. Kameran zoomar än en gång ut och visar ett sovrum där en präst 

tittar ut genom fönstret på flickan innan han vänder sig om mot en kvinna i sängen och en 

man knäböjd bredvid henne. I detta momentet börjar den riktiga låten spelas (0.21). 

 Mannen vid sängen lägger kvinnans hand mot hennes bröst och prästen gör 

korstecknet över bröstet. Man får se den knäböjde mannens förtvivlade ansikte och sedan hur 

prästen drar ett vitt skynke över kvinnan i sängen, för att visa att kvinnan är död. Samtidigt 

klipps bilden till den lilla flickan utanför som vänder sig mot fönstret vilket ger en närbild på 

hennes ansikte. Bilden tonas ut och visar istället Madonna sittandes i snön under ett träd och 

börjar sjunga med i texten (0.48).  

 Bildens klipps ifrån Madonna till den lilla flickan som nu ser ut att stå i en 

klädkammare. Hon har på sig ett pärlhalsband och kameran glider över en öppnad 

sminklåda. Bilden klipps snabbt till en närbild på Madonna under trädet innan den 

återvänder till flickan i klädkammaren. I samband med att refrängen börjar slås dörren till 

kammaren upp bakom henne och hon vänder sig om och får se sin far, som rasande stormar 

fram och greppar flickan om axlarna (1.05). Han lyfter upp henne, skakar om henne 

samtidigt som han skäller och pekar på den öppnade sminklådan. Han tar sedan tag i 

halsbandet och sliter sönder det, och ur ett grodperspektiv visar kameran hur pärlorna faller i 
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slow motion. Fadern skriker flickan i ansiktet, kameran klipper snabbt över till Madonna 

under trädet, sedan tillbaka till klädkammaren där fadern marscherar ut och slänger igen 

dörren till klädkammaren. I samband med detta lägger sig en skugga över den öppna 

sminklådan och pärlorna träffar till sist golvet.  

 Kameran visar sedan från håll Madonna under trädet innan den glider nedåt över den 

snötäckta marken och övergår till en säng med vita lakan. Kameran visar först en man ligga 

och sova och glider sedan över till andra delen av sängen där Madonna ligger på rygg och 

tittar upp mot kameran samtidigt som hon sjunger. Bilden mörknar snabbt och när den 

ljusnar är scenen en kyrkogård där två statyer, föreställande barn, sjunger med i refrängen 

(1.54). Kameran glider sedan över några gravstenar tills den stannar vid en gravsten som den 

lilla flickan sitter knäböjd framför. Bilden klipps tillbaka på en närbild av Madonna när hon 

sitter upp i sängen. Mannen bakom henne stiger upp ur sängen och vi ser sedan hur han går 

runt sängen och ger henne ett slag på kinden. Bilden klipps tillbaka till flickan framför 

gravstenen och de två barnstatyerna på kyrkogården. Samtliga tre sjunger med i refrängen. 

Kameran återvänder till Madonna på sängen som, samtidigt som hon sjunger, sänker 

huvudet. 

 Efter detta visas några korta klipp (2.20-2.46). Först, från ett fågelperspektiv mellan 

grenar i ett träd, hur flickan och fadern går genom kyrkogården och håller varandras händer. 

Därefter ur en vinkel från marken hur de går mellan gravstenarna. Nästa klipp är ur ett 

fågelperspektiv och visar hur flickan springer mot en stor dörr. Hon når inte handtaget och 

sjunker sedan ner ihop utanför dörren och gömmer ansiktet mot den. Därefter visas en 

sekvens hur modern kysser flickan på kinden när hon sover. I sekvensen efter går pappan 

och flickan än en gång på kyrkogården. Kameran visar sedan hur Madonna sitter och 

sminkar sig, på sminkbordet faller samma pärlor som från halsbandet tidigare i videon. Ett 

sista kort klipp visar fadern och flickan än en gång gå längs kyrkogården.  

 Madonna sitter sedan i en biktstol och sjunger medans ett ljus glider förbi hennes 

ansikte. Prästens ansikte, samma präst som var med vid hennes mammas dödsbädd, tonas in 

och ut ur bilden innan kameran visar hur fadern hemma i sitt hus går fram till ett kors han har 

på väggen. Kameran visar återigen Madonna i biktstolen en kort stund innan den återvänder 

till fadern som knäböjer framför korset.  

 Senare ses Madonna sjunga medans hon går ute förbi några träd medans snön faller. 

En scen visar henne kyssa mannen som hon sov bredvid tidigare på kinden innan hon lämnar 

honom. Han vaknar och märker att hon är borta. Han ligger sedan på en divan med en flaska. 

Flaskan välts omkull och det ljusa innehållet, gissningsvis någon form av alkohol, rinner ut 

på golvet. Efter detta visas små korta klipp på Madonna när hon står på kyrkogården och hur 
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en grupp människor, som inte går att se tydligt, dansar utanför en grind i snöfallet. Bilden 

klipps tillbaka till flaskan på golvet och medans innehållet rinner ut ser man än en gång hur 

pärlorna från halsbandet kommer rullande över golvet.  

 I nästa sekvens hamnar vi på en begravning (3.45). Kameran befinner sig i en lokal, 

förslagsvis en kyrka, och en kista står längst fram. Den lilla flickan går genom folksamlingen 

för att komma fram till kistan. Kistan har ett öppet lock, och flickan går fram för att se sin 

mamma ligga i kistan. Kameran zoomar in på mammans mun som visar sig vara hopsydd. 

Flickan vänder sig om och går därifrån. Kameran visar sedan hur skuggor som föreställer 

flickan och resten av folket på begravningen speglas på en husfasad. Flickans skugga går 

längst fram, och längre bak går skuggorna av de som bär mammans kista. En snabb sekvens 

visar Madonnas tomma säng, och hur skuggan av en fågel glider över de vita lakanen. En 

snabb scen visar en äldre man ta på sig sin kappa innan kameran återvänder till husfasaden 

där skuggorna från begravningståget visas.  

 Kameran återvänder till den äldre mannen som tar på sig sin kappa. Han går åt sidan, 

ur kamerans synfält, så bara hans skugga syns på väggen. Skuggan föreställer honom som 

den unge fadern som skriker och gestikulerar. In i rummet kommer Madonna, och hennes 

skugga föreställer den lilla flickan. Hon lämnar rummet och hennes skugga skuttar efter 

(4.19). I nästa sekvens ses Madonna än en gång på kyrkogården, hon sjunger samtidigt som 

hon har ögonkontakt med kameran innan hon vänder sig om och går iväg mellan 

gravstenarna. Hon kommer fram till den äldre mannen som står vid en gravsten och hon 

håller honom i armen. Kameran förflyttar sig sedan i ett svep till höger, går bakom en 

gravsten som skymmer Madonna och mannen, och när kameran kommer runt igen visas den 

lilla flickan dansandes i snön (4.42). Videon avslutas med att kameran zoomar ut flickan som 

dansar innan hela bilden tonas ut i svart. 

 

9.2.2 Analys: 

Videon är producerad av Madonna och Patrick Leonard. Den är regisserad av David Fincher, 

känd för spelfilmer som bland annat Seven, Fight Club, The Girl With The Dragon Tattoo 

och Gone Girl. Låten är en ballad och kommer från samma album som föregående låt, Like 

A Prayer.   

 Videon innehåller en hel del referenser till kristendomen. Det jag finner mest 

intressant dock, med hennes bakgrund i minnet, är hur videon är porträtterad utifrån hennes 

egen barndom och upplevelser. Scenen i kyrkan när man ser mamman ligga i kistan med 
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hopsydd mun är som jag tidigare skrivit ett verkligt barndomsminne.92 Mycket av videon 

kretsar kring Madonna och hennes upplevelse av hur hennes far var mot henne. Man får 

dock även se henne när hon är vuxen i säng med en annan man som slår henne, och hon har 

själv sagt att låten inte endast handlar om hennes far utan att den ”/.../ är en uppgörelse med 

alla auktoritetsgestalter man stöter på i livet.”93 Att hon senare i videon lämnar mannen kan 

tolkas som just den uppgörelsen som nämns i boken.  

 Videon visar hur hennes far tar ut sina aggressioner och sin sorg på flickan. Bill 

Myers, som jobbade med Madonna på Like A Prayer-albumet, mindes det som att låten 

innehöll antydningar till incest, att bli slagen i hemlighet och rädsla för fadern. Madonna har 

dock aldrig påstått att något sådant skulle ha förekommit, bara att fadern var sträng.94  

 Med hjälp av videon vill Madonna förmedla sin version av sin egen barndom, tiden 

kring moderns död och sin relation med sin far. Eftersom det är hennes barndom som är vad 

som visas mest i videon finns det många religiösa symboler närvarande, detta visar på 

hennes katolska uppväxt och hur djupt troende hennes föräldrar var. I inledning av videon 

visas scenen av moderns dödsbädd och där finns en präst närvarande, Madonna har som sagt 

tidigare berättat att det var vanligt för familjen att få besök av präster och nunnor.95 

Förmodligen ger han henne den sista smörjelsen, ett av de sju sakramenten i den katolska 

tron. I kyrkan, bakom kistan, står ett kors till vänster i bilden. Fadern knäböjer framför korset 

på väggen i sitt hem. När Madonna framställs som vuxen sitter hon i biktstolen och gör 

korstecknet, och även när hon går in i rummet till sin far, i scenen när skuggorna föreställer 

de båda i yngre dagar, kan man se att hon bär ett kors runt halsen. Videon innehåller alltså 

flera religiösa symboler och scener både från hennes barndom men även när hon är vuxen 

vilket hintar om att hon fortfarande är troende eller i vilket fall inte har glömt sin barndoms 

tro.  

 Vad som tidigare har skrivits kan med Berger och Luckmanns teori tolkas som 

exempel på hur videon skildrar Madonnas version av sin barndom och hennes minnen. Att 

hon valt att återskapa detta både genom musik och bild är hennes objektivering.96  

 I sången finns även en ordlek som får mig att fundera om det kan handla om en 

metafor. Titelorden Oh Father kan enligt mig hänvisas både till hennes pappa men även till 

prästen. De mest centrala figurerna i videon är Madonna, både som ung och vuxen, och 

fadern. Det är deras historia och relation som känns som det största fokuset. Men den 

religiösa tonen som finns i videon för även mina tankar till att det kan vara prästen hon 
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hänvisar till med orden Oh Father. Dock när hon väl sitter i biktstolen sjunger hon ”Oh father 

you never wanted to live that way, you never wanted to hurt me” vilket, trots att hon sitter i 

biktstolen med prästen, borde hänvisa till hennes pappa och deras relation. Detta gör även, i 

alla fall för mig, att det denotativa budskapet, som också förmodligen är syftet med videon, 

är att förmedla hennes känslor gentemot sin far.  

 Det konnotativa budskapet kan ses som att Madonna inte bara hänvisar till sin far 

utan också religionen. Om man vänder på texten kan det framgå att Madonna anklagar 

religionen, i det här fallet katolicismen, för att skada henne och inte bry sig om henne. Hon 

har som sagt tidigare anklagat katolicismen för att vara en plågsam religion istället för en 

tröstande. Man föds som syndare och kan inte komma undan synden i sig.97  

 I den sista versen sjunger hon:” Maybe some day, When I look back I'll be able to 

say, You didn't mean to be cruel, Somebody hurt you too”. I samband med videon, när både 

hon och fadern är äldre och de besöker mammans grav tillsammans, går det att tolka som att 

Madonna har förlåtit sin far för hans känslomässiga försummelse. Det kan även tolkas som 

att hon menar att religionen inte endast innebär lidande, utan att hon har kunnat hitta tillbaka 

till den senare i livet.  

 

I analysen har jag nu försökt besvara mina två första frågeställningar, detta för att kunna 

besvara min tredje. Jag har utgått från upphovsmänniskan bakom musikvideorna och genom 

att ta hänsyn till Madonnas bakgrund försökt förstå varför hon framfört sina verk på det sätt 

hon har gjort.98 Med hjälp av Berger och Luckmanns teori kring hur samhället och individen 

formar varandra analyserat vilken betydelse samhället och religionen har haft för henne och 

hur det tar sig uttryck i hennes verk.99  

 

 

10. Didaktisk Reflektion 

Som Säljö skriver så kan ingen forskare i världen förklara exakt hur vi människor lär oss.100 

Vi är alla olika och lär oss på olika sätt. Därför anser jag att det kan vara fördelaktigt att 

använda sig av olika metoder för att bedriva undervisning i en klass. Att endast bedriva 

katederundervisning eller hålla en föreläsning längst fram i klassrummet behöver inte vara 

huvudmetoden för en religionskunskapslärare.  

 I läroplanen för grundskolan från 2011 står det bland annat att skolan ska främja 

                                                           

97 O'Brien 2008: 155. 

98 Wiktorin. ”Populärkultur”, Svensson & Arvidsson (red). Människor och Makter. 2010: 172. 

99 Furseth & Repstad 2005: 81. 

100 Säljö 2010: 12. 
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elevernas harmoniska utveckling och att detta ska åstadkommas genom en varierad och 

balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. I skolarbetet ska de intellektuella 

såväl som praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Det står även att 

eleverna ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. 

Drama, rytmik, dans, musicerande, och skapande i bild, text och form ska vara inslag i 

skolans verksamhet.101 Allt detta ger en utmärkt anledning till att våga använda 

populärkultur i klassrummet. 

 Jag tror att det är bra att kunna involvera musik och film i klassrummet därför att det 

blir ett litet avbrott i den vanliga undervisningen som för det mesta handlar om att läsa, 

skriva och lyssna. Genom att använda musik och musikvideos får eleverna en chans att öva 

sin kreativa och estetiska sida genom att lyssna, analysera och diskutera. Det kanske inte 

tilltalar alla men kan vara räddningen för några. Och skulle man dessutom tycka att det är 

roligt är chansen större att man minns vad man har gjort än om man har lidit sig igenom en 

timmes lektion.  

 Jag anser att genom att använda musik kan man som lärare på flera sätt göra element 

mer intressanta och levande. Alla läser kanske inte böcker eller söker information själva på 

fritiden, men alla lyssnar på musik och därför anser jag att som lärare kan det visa sig 

givande att använda sig av musik i klassrummet för att väcka och bibehålla intresse under 

lektionen. Som Antal-Lundström skriver så är faktumet att uppgiften är intresseväckande ett 

villkor för att få med sig klassen i aktiviteten.102 Hon menar att ett bra hjälpmedel är att 

presentera något som eleverna känner igen, förslagsvis musikidoler.103 För att kunna avgöra 

passande musikidoler krävs det att man som lärare känner eleverna någorlunda och deras 

intressen. För att på ett säkert sätt komma så nära elevernas intresse som möjligt anser jag att 

populärmusik är den typ av musik som lämpar sig bäst att använda. Detta för att den allt som 

oftast är lättillgänglig, kommersiell och folklig.104 Förmodligen är det populärkulturen 

eleverna är mest vana vid och därför har lätt att ta till sig. 

 Till denna uppsats har jag som tidigare förklarat valt Madonna som fokus, därför att 

även om klassen kanske inte har henne som sin största idol så är hon en av världens största 

och mest välkända artister som dessutom har gott om religiösa inslag i sin musik. Om man 

har en klass som man känner väl kan man anpassa valet av artist och musik till något som 

ligger närmare eleverna, kanske låta eleverna själva vara med och välja, men som situation 

nu är anser jag att Madonna är ett bra val av artist att använda sig av.  
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 I min lektionsplanering tänker jag som sagt använda mig av Säljös sociokulturella 

modell som kort sagt innebär att vi lär oss genom interaktion med andra och omvärlden, 

även på fritiden och inte bara i skolan. Till lektionsplaneringen tänker jag mig att man med 

klassen håller på att gå igenom exempelvis kristendomen i religionskunskapen. Enligt 

läroplanen för grundskolan från 2011 för årskurserna 7-9 ska eleverna få ta del av ”Centrala 

tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre 

stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi”.105 Eleverna ska även få ta del av 

”Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, 

skildras i populärkulturen”.106 Genom att studera och diskutera populärkultur i förhållande 

till kristendomen kan man med denna lektionsplanering slå två flugor i en smäll. 

 

10.1 Lektionsplanering 

Enligt min planering har man med klassen sedan innan hunnit gå igenom en del av 

kristendomen och kanske mer specifikt katolicismen. Låt oss säga att elevgruppen är en klass 

i årskurs 8 och lektionstiden är en timme. Eftersom ett av kraven i läroplanen är att se hur 

olika livsfrågor skildras i populärkulturen borde detta vara lektionens syfte, och verktyget är 

en av Madonnas musikvideor. Den valda musikvideon för lektionen är Like A Prayer. Innan 

lektionen har läraren förberett frågor kring videon som eleverna tillsammans ska diskutera 

efter att ha sett videon. Exempel på dessa frågor kan vara: Vad är ditt intryck av videon? Blir 

du på något sätt berörd av videon? Vad är Madonnas syfte med videon? Vilka religiösa 

symboler kan ni se i videon? 

 Syftet med upplägget och lektionen är att få till en diskussion i klassrummet. Målet 

med undervisningen är att få eleverna att inse hur både religiösa och även politiska element 

kan speglas i populärkulturen. Detta kan vara något som eleverna inte själva har tänkt på 

innan eller också något som de är mycket medvetna om och kan ge egna exempel på under 

lektionens gång. Till denna lektionen ligger målet främst på de religiösa aspekterna inom 

populärkultur. 

 Min tanke är att läraren inleder lektionen med att välkomna klassen och redogöra för 

vad som kommer att ske under lektionen. Läraren kan inleda med en öppen dialog kring 

populärkultur och religion för att höra klassens olika tankar och eventuella åsikter. Eleverna 

kan ges chansen att få föra fram egna exempel där religion har använts i till exempel film, 

dator- och TV-spel, musik etc. Genom att hålla en öppen dialog och lyssna på varandra tar 

man hänsyn till Säljös sociokulturella perspektiv. Vi vet att alla har olika kunskaper och 
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genom att dela med oss av våra kunskaper kan vi alla lära av varandra.107 Detta är även ett 

bra tillfälle att diskutera källkritik.  

 När alla har pratat av sig kan läraren dela in eleverna i grupper om förslagsvis fyra 

elever i varje grupp. Läraren förklarar att de ska se en musikvideo av Madonna för att sedan 

diskutera den. Varje elevgrupp får ett utskrivet papper med frågorna de ska reflektera över 

medans de kollar på videon. Därefter visar läraren upp musikvideon på en 

storbildsskärm/projektor så hela klassen kan se och höra samtidigt.  

 När videon är slut får eleverna en stund betänketid för att diskutera och reflektera 

tillsammans inom gruppen. Än en gång spelar det sociokulturella perspektivet roll. Genom 

att låta varje grupp diskutera efter att ha sett videon kan var elev lyfta fram vad just den 

individen tänkte på eller kom fram till under videons gång. En elev kan ha lagt märke till 

något som resten av gruppen missat. När grupperna har fått tid på sig att diskutera och 

analysera var för sig lyfter läraren frågorna högt i klassrummet och låter varje grupp förklara 

vad de kom fram till och hur de kom fram till sina slutsatser. Hela klassen är nu med och 

diskuterar. Läraren kan snabbt anteckna på tavlan vad klassen kommit fram till genom sina 

diskussioner, både gruppvis och i helklass.  

 Efter att klassen har klargjort sina funderingar och tankar kring frågorna kan läraren 

ta tillfället i akt och förklara lite omständigheter kring videon. Till exempel kan läraren lyfta 

upp att Madonna uppfostrades i ett katolskt hem, vilken inverkan kan det ha på videon? 

Videon kom ut 1989 under Ronald Reagans sista år som president i USA. Då hade 

religiositeten under några år växt i USA och blivit mer engagerad politiskt. Fanns det någon 

baktanke hos Madonna med att illustrera videon på just det här sättet just under den här 

tidpunkten i samhället? Man kan lyfta att statyn i kyrkan ska föreställa helgonet Martin de 

Porres och vad han står för. Med dessa kunskaper i bakhuvudet kanske eleverna kan dra 

ytterligare slutsatser av videon. Efter lite diskussion kanske man kan titta på videon igen för 

att se om klassen kommer fram till ytterligare slutsatser. Lektionen avslutas med att läraren 

ger detta som ett exempel på hur olika livsfrågor, men även politiska frågor, skildras i 

populärkulturen. Förhoppningsvis har eleverna uppskattat tillfället där de själva fått diskutera 

med varandra och att lektionen har varit intresseväckande med musik involverat.  

 

Denna lektionsplanering har inte testats i praktiken och kan behöva vissa anpassningar. Det 

är inte heller säkert att den passar för alla elever och klasser men som lärare borde man ändå 

våga ta chansen att jobba på alternativa sätt både för sin egen och elevernas skull.  
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11. Slutsats 

I denna uppsats har jag med Madonna i fokus analyserat hur kristendomen används i 

populärmusik. Jag har tagit hänsyn till Madonnas bakgrund med sin katolska uppfostran för 

att hitta kopplingar till detta i hennes musikaliska verk. Jag har även tagit hänsyn till hur det 

politiska läget i USA såg ut under 1980-talet då Madonna släppte sitt album Like A Prayer 

för att se hur det kan ha påverkat Madonnas musikvideor. Uppsatsen har även tagit upp hur 

lärare kan använda sig av populärkultur, i detta fallet musikvideor, för att undervisa i 

religionskunskap för grundskolan årskurs 7-9.  

 Min första teori har redogjorts i analysen av Madonnas musikvideor. Olika religiösa 

symboler kan skönjas i videorna och särskilt i videon till Like A Prayer tar Madonna 

ställning till ett flertal politiska aspekter som kan kopplas till 1980-talet och åren 

däromkring. Ur ett social konstruktivistiskt perspektiv är det tydligt hur Madonnas verk har 

påverkats av samhället och religionen. Min andra teori om att man med hjälp av musik kan 

väcka och bibehålla elevernas intresse förblir en hypotes. Jag har inte haft tillfälle att testa 

detta i praktiken utan det förblir en idé som kan följas upp i ett senare arbete. Min tidigare 

forskning pekar dock på att så borde vara fallet. Persson anser att skolan och lärare behöver 

ökade kunskaper om populärkultur för att kunna använda sig av det i elevernas utbildning 

eftersom det är såpass viktigt för många. Antal-Lundström och Bjørkvold anser båda att 

musik är viktigt för människan i sig och därför även bör involveras i elevernas utbildning då 

detta ofta också ligger i elevernas egna intressen.  

 Jag har besvarat mina två första frågeställningar i min analys av Madonnas 

musikvideor och min tredje frågeställning i lektionsplaneringen under min didaktiska 

reflektion.  
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Madonna – Like A Prayer. 1989. Producerad av Madonna & Patrick Leonard. Regisserad av 

Mary Lambert.  

https://www.youtube.com/watch?v=rDnUIXF2ly8 

 

Madonna – Oh Father. 1989. Producerad av Madonna & Patrick Leonard. Regisserad av 

David Fincher. 

https://www.youtube.com/watch?v=eFBjE_-fC9s 
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13. Bilagor 

13.1 Bilaga 1. 

Hanssons, Karlsson & Nordströms Analysschema med 10 punkter 

1. Välj ut ett meddelande – bild, bild/text, filmsekvens etc. för analys. 

2. Prova olika analysobjekt – ska meddelandet relateras till sändare, mottagare eller 

till den som analyserar. Det innebär också att notera vad som skiljer inre kontext från 

yttre.  

3. Håll isär analysobjekt från eventuellt undersökningsobjekt. 

4. Notera om analysobjekt eller undersökningsobjekt ingår i någon diskurs.  

5. Bestäm analysart (-er). 

6. Beskriv analysobjektets denotativa/manifesta nivå. Beskriv bild och eventuell text 

var för sig i samordning.  

OBS! Handlar det om skulpturer eller synbilder som analyseras bör beskrivningen 

göras utifrån två eller flera infallsvinklar. 

7. Undersök analysobjektets konnotativa/latenta nivå. 

8. Samordna 6 och 7 med hjälp av form vs substans.  

9. Notera retoriska grepp, metafor- och metonymibildning, estetisk kod etc. 

10. Ta slutlig ställning till analysobjektet (-en) och eventuell plats i en diskurs. 
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