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1. Inledning 
Lovers keep on lovin’ 

Believers keep on believin’ 

Sleepers just stop sleepin’ 

Cause it won’t be too long. 

- Stevie Wonder1

 

 Det var en gång för länge sedan en folkhögskola i Bollnäs… Det var länge sen, men jag 

kommer ihåg det, som om det var igår. Jag hade slutat gymnasiet och gick mitt första år på 

musiklinjen. Det var fest i en lägenhet på skolområdet och jag satt i en fåtölj och funderade 

på, om jag skulle gå hem och lägga mig. En kompis tog fram en skiva och sa: Det här 

måste vara världens bästa låt!!! Han la in skivan i spelaren och tryckte på play.  

 Det var inte första gången jag hörde Stevie Wonder, men man kan säga att det var då jag 

blev förälskad i hans musik. Skivan, som min kompis spelade, var Innervisions, låten heter 

”Higher Ground” och det är inte för än nu, i arbetet med den här uppsatsen, som jag på 

allvar funderat på vad Stevie Wonder verkligen säger i texten.  

1.1 Bakgrund  

 År 1972 var det politiska engagemanget stort, hippieidealen var starka och den sexuella 

revolutionen stormade. Stevie Wonder var bara 22 år och hans skiva Talking Book hade 

precis släppts i butikerna. Skivan sålde som smör. Det skulle även skivorna Innervisions 

som kom ett år senare och Fullfillingness’ First Finale som släpptes 1974 göra. Han var 

under den här perioden och en tid framöver den populäraste och mest säljande artisten i 

USA. De texter som finns på dessa skivor speglar så klart samtiden och behandlar bland 

annat ämnen som politik, ekonomi och religion. Jag vill undersöka dessa texter. För att 

vara mer precis, så är det den religiösa aspekten av dem, som jag vill undersöka. Varför?   

 Jo, det var nämligen inte bara Stevie Wonder som verkade i revolutionens tid. Det var 

också då, som olika människors alternativa religiösa tankar slutgiltigt smälte samman till 

vad vi idag kallar New Age. Här finns en möjlig koppling mellan de religiösa budskap som 

finns i Stevie Wonders texter och de som vi hittar inom dagens New Age. Denna uppsats 

kommer därför att behandla just denna möjliga koppling och fråga om Stevie Wonder 

påverkats av New Age- föreställningar. 

 
1 Higher Ground - Innervisions 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

 Syftet med min uppsats är att jämföra religiösa företeelser från Stevie Wonders album 

Talkning Book, Innervisions och Fullfillingness’ First Finale med New Age för att på så 

sätt uttröna om Stevie Wonders texter påverkats av New Age- föreställningar. Jag vill 

främst ställa Stevie Wonders texter och New Age mot varandra, men också till viss del 

mot den motståndsrörelse som verkade i USA i början av 70- talet. För att vara tydlig men 

med risk för att vara tjatig så är frågan jag ställer mig alltså: 

• Har det religiösa budskapet på Stevie Wonders album Talking Book, Innervisions 

och Fullfillingness First Finale påverkats av New Age- föreställningar? 

1.3 Metod och avgränsning 

 Jag kommer att analysera det religiösa budskapet på tre av Stevie Wonders album. 

Talking Book, Innervisions och Fullfillingness First Finale. Det resultat som jag får fram i 

min analys jämförs sedan med föreställningar inom New Age.  

 Utifrån den jämförelsen kommer de undersökta texternas likheter och olikheter med New 

Age lyftas fram. Jag är medveten om, att de likheter jag lyfter fram ur Stevie Wonders 

texter inte bara har gemensamma komponenter med New Age. Vissa religiösa 

föreställningar kanske delas av ett stort antal livsåskådningar, inklusive New Age, och det 

blir därför enspårigt att bara lyfta fram likheterna med New Age. Har den religiösa 

föreställningen påverkats av New Age, någon annan livsåskådning eller kanske en allmän 

tidsanda? Nu är syftet i uppsatsen att göra en jämförelse med just bara New Age och 

därför blir det också på ett sätt irrelevant att jämföra med andra livsåskådningar. Samtidigt 

är det viktigt att ha det i bakhuvudet, när jag sedan försöker svara på den frågeställning jag 

ställt. Det är naturligtvis något som måste värderas. 

 Jag analyserar tre album och naturligtvis skulle undersökningsmaterialet kunna vara 

större. Anledningen till att omfånget inte är större är brist på tid. Arbetet skulle helt enkelt 

bli för stort. De album som analyseras är dock noga utvalda efter utgivningsår, popularitet 

och det faktum att Stevie Wonder hade total konstnärlig frihet under arbetet med skivorna.  
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1.4 Definitioner 

1.4.1 Religion 

 Ingvild Sælid Gilhus och Lisbeth Mikaelsson för en diskussion kring religionsdefinitioner 

i Nya perspektiv på religion. De menar att man inte bör överdriva behovet av 

religionsdefinitioner och att det är fullt möjligt att forska om religion utan att ha definierat 

begreppet. Till exempel, resonerar de vidare, kan studier av mysteriereligioner i antiken 

eller protestantismens utbredning i dagens Sydamerika bedrivas utan någon som helst 

tvekan om, att det är religion som studeras. Det är när man rör sig i ämnesmässiga 

gränsområden, som ett behov efter religionsdefinitioner uppstår.2  

 När jag studerar Stevie Wonders texter så rör jag mig i ett sådant gränsområde och vad 

som är religion eller inte är en tolkningsfråga. Här är det alltså viktigt att läsaren är 

medveten om, vad jag menar med begreppet. Det är också viktigt i förhållande till min 

metod. Om jag ska analysera religiösa företeelser i texterna, måste jag ha en tydlig 

religionsdefinition som analysinstrument. Är definitionen för vid, blir kanske all text 

uttryck för religiösa företeelser och tvärt om. Är den däremot för snäv, så stängs 

väsentliga delar ute. 

 Jag har valt att använda mig av samma grunddefinition som Liselott Frisk använder i sin 

bok Nyreligiositet i Sverige. Ett religionsvetenskapligt perspektiv. Jag anser att den 

uppfyller ovan nämnda krav. Frisk skriver. 

 
Min egen ståndpunkt är att begreppet religiös kan anses lämpligt för de rörelser och 

företeelser som tas upp i denna bok, så länge det, på någon nivå av rörelsen eller 

företeelsen, ges svar på existentiella frågor. Sådana frågor är av typen om det finns 

någon Gud, vad som händer efter döden, vad som är meningen med livet.3

 

 Frisks definition utgår från de nya religiösa rörelser, som hon tar upp i sin bok. När livets 

mening diskuteras inom dessa rörelser så rör man sig inom en, enligt forskare, 

övermänsklig kontext. Till exempel kan en medlem inom ISCON- rörelsen anse att, 

meningen med livet är att älska Krishna och att alltid handla utifrån den kärleken. Inom en 

mänsklig kontext kan ju saker som har med livets mening att göra vara vad som helst. För 

någon som tycker ofantligt mycket om godis, kan ju godisätande vara livets mening. 

 
2Sælid Gilhus, Ingvild & Mikaelsson, Lisbeth. 2003. Nya perspektiv på religion. Sid. 38  

 5



Religionshistoria C, Högskolan Dalarna                                                                                      Jonas Nyman 
Uppsats 10 p. 
 
 

                                                                                                                                                  

Godisätande är för den skull inte religion. Min definition är alltså den samma som Frisks 

med tillägget, att det handlar om en, enligt forskare, övermänsklig tolkning av meningen 

med livet. 

1.4.2 New Age 

 Vad menas med New Age?  

 Olav Hammer menar att New Age är en grupp av olika idéer, system, tekniker och 

företeelser som vid en första anblick verkar ha föga gemensamt. Om man tittar närmare, 

menar Hammer, kan man ändå hitta några gemensamma drag. Dessa gemensamma drag, 

tio till antalet, karaktäriserar tillsammans en slags abstraktion av New Age. Då alla kan 

anamma och förkasta vilka idéer man vill, går det inte att säga att en New Age- sympatisör 

står för alla eller något enstaka av dessa drag. Det finns nämligen ingen organisation, som 

talar om vad som är rätt eller fel. New Age kan därför liknas vid ett mycket löst nätverk, 

där den gemensamma nämnaren i nätverket är viljan att experimentera med alternativa 

idéer. Man kan säga att de tio föreställningar som Hammer redovisar, tar upp stor plats 

inom det nätverk av människor och idéer som kallas New Age.4  

 De tio gemensamma dragen, i förkortad version, är: 

1. Kosmos är en obruten helhet, men den moderna människan har tappat bort denna 

sanning. 

2. Det är människans medvetande som skapar hennes yttre omständigheter, inte tvärt om. 

3. Den kosmiska helheten genomsyras av en kraft eller energi som länkar samman 

helheten. 

4. Människan har misskött sin relation till sin egen helhet av kropp och själ, men det 

finns olika sätt att reparera den. 

5. Jorden är en helhet, ett levande väsen, som misshandlats genom människans 

skövlingar. Genom att anamma ett nytt tankesätt, med både ekologiska och andliga 

förtecken, kan människan reparera sin relation till Moder Jord. 

6. Att varje människa har en alldeles unik plats att fylla i den kosmiska helheten. 

7. Människan lever inte bara ett liv, utan har genomgått en rad av olika existenser innan 

detta liv. Vi kommer också att reinkarneras många gånger till. 

 
3 Frisk, Liselott. 2003. Nyreligiositet i Sverige. Ett religionsvetenskapligt perspektiv. Sid. 13 
4 Hammer, Olav. 2004. På spaning efter helheten. New Age- en ny folktro? Sid 22 
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8. Det finns andra bättre vägar till kunskap, än dem vi finner via vårt förnuft, till exempel 

intuitiva insikter. 

9. Att olika icke- kristna religioner innehåller en uråldrig visdom, som vi kan dra nytta av 

idag. 

10. Att människan, kanske till och med mänskligheten, har en inbyggd strävan att 

utvecklas andligt.5  

 Det finns fler som har försökt att redovisa ett antal gemensamma föreställningar inom 

New Age.  

 Paul Heelas beskriver William Blooms försök att karaktärisera New Age. Bloom tar upp 

ungefär samma saker som Hammer med några undantag. Man kan, med hjälp av Bloom, 

komplettera Hammers punkter med ytterligare fyra: 

• Allt levandes syfte är att manifestera kärlek, vishet och upplysthet. 

• Alla religioner består av samma inre andliga kärna. 

• Varje människa är en tvådelad varelse. Med en yttre tillfällig personlighet och en inre 

andlig kärna. 

• Våra andliga lärare är de, vars själar är befriade från att inkarneras i någon kropp. 

Dessa lärare utstrålar ovillkorlig kärlek, vishet och upplysthet. Det finns en rad 

exempel på sådana lärare inom världsreligionerna.6 

 I Perspectives on the New Age försöker författarna avgränsa begreppet New Age 

ytterligare. Många så kallade New Age- deltagare vill ta avstånd från begreppet, då de 

tycker att media koncentrerat sig för mycket på mer spekulativa aspekter av New Age. 

Författarna tycker därför, att vi kan tala om åtminstone två olika betydelser. Först har vi 

den smala tolkningen, som refererar till de fenomen, personer och händelser som fått 

företräde i media. Exempel på det är skådespelerskan Shirley MacLaine och hennes idéer. 

Sedan kan vi prata om New Age med en bredare betydelse och inkludera företeelser och 

människor som tidigare varit en del av systemet, men efter medias inträde försökt att 

avgränsa sig från begreppet.7  

 När jag nämner New Age i den här uppsatsen, menar jag den bredare förståelsen av 

termen. Alltså ett löst sammansatt nätverk, där den gemensamma nämnaren är, att 

experimentera med alternativa idéer. De människor som ingår i detta nätverk behöver inte, 

 
5 Ibid. 
6 Heelas, Paul. 1996. The New Age Movement. Sid. 225 
7 Lewis, James R & Melton, J Gordon (red). 1992. Perspectives on the New Age. Introduktionen   
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men kan anamma alla de föreställningar som existerar dem emellan. Exempel på sådana 

föreställningar tar Hammer och Bloom upp. De behöver heller inte själva anse sig vara del 

av New Age, då begreppet blivit missbrukat och kanske inte i folkmun, står för vad just 

dessa människor anser sig utöva.   

1.5 Källor 

1.5.1 Lite bakgrund om Stevie Wonder 

 Stevie Wonder eller Steveland Judkins, som han egentligen hette, föddes i Saginaw, 

Michigan den 13 maj 1950. Han ändrade senare, i samband med att hans mamma gifte om 

sig, sitt efternamn till Morris. Steveland föddes blind och visade tidigt extra talang för 

musik. Han spelade flera instrument som barn och upptäcktes redan som tioåring av 

Ronny White. White var sångare i det då mycket populära bandet The Miracles. Bandet 

var knutet till skivbolaget Tamla Motown, som snabbt också skrev kontrakt med Little 

Stevie Wonder, som han kallades. Kontraktet innebar bland annat, att skivbolaget 

bekostade unge Stevelands skolgång. 1962 släpptes den första singeln och efter det rullade 

tåget på. Åtta år senare var Stevie Wonder skivbolagets största artist och använde detta 

faktum i förhandlingarna kring ett nytt kontrakt. I och med det nya kontraktet fick Stevie 

full kontroll över sina skivinspelningar och kunde nu egentligen spela in precis vad han 

ville. Han var tjugo år gammal och hans popularitet skulle bara öka från det ögonblicket.8  

 Idag har Stevie Wonders skivor sålt i miljoner exemplar och han har ett otal listettor 

bakom sig. Året 1989 blev han invald i rockens Hall of Fame och är, enligt många, en 

levande legend.9  

 Ur ett religionsvetenskapligt perspektiv kan det vara intressant att veta att Stevie Wonder 

var medlem i en baptistförsamling under sin uppväxt. The Whitestone Baptist Church 

uteslöt dock honom i ganska unga år, då kyrkan upptäckt att han spelade wordly music på 

gatan med sina kompisar. Han har själv, ganska ironiskt troligtvis, kommenterat händelsen 

med att det var då han blev en syndare.10  

 
8 Sneum, Jan. 1987. Bonniers Rocklexikon. Sid. 642 
9 Huey, Steve. Biography. (2005-11-21). http://www.alwaysontherun.net/stevie.htm 
10 Reed, Teresa L. 2003. Holy Profane. Religion in black popular music. Sid. 133  
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1.5.2 Talking Book 

 Talking Book gavs ut 1972. Alltså två år efter att Stevie Wonder fick full kreativ frihet i 

samband med sina skivinspelningar.11  

 Skivan innehåller amerikanska listettorna ”Superstition” och ”You Are the Sunshine of 

My Life”. Den blev en stor försäljningssuccé. Stevie Wonder fick tre olika Grammys för 

låtar från skivan. Bästa manliga vokala pop för ”You Are the Sunshine of My Life”. Bästa 

R&B sång och bästa manliga vokala R&B för ”Superstition”.12  

1.5.3 Innervisions 

 Skivan, som släpptes 1973, innehåller bland annat singlarna ”Higher Ground” och 

”Living for the City” som båda nådde topp tio på de amerikanska hitlistorna. Albumet fick 

en Grammy för årets bästa album 1973 och 1987 röstades den fram till nummer 38 på en 

lista över de hundra bästa rockskivorna genom tiderna.13

1.5.4 Fullfillingness’ First Finale 

 Skivan innehåller bland annat hittarna ”Boogie on reggae woman” och ”You haven’t 

done nothin’”. Den sistnämnda riktar kraftig kritik mot ingen mindre än Richard Nixon. 

Båda låtarna blev nummer ett på amerikanska R&B- listan. Skivan blev senare prisad med 

en Grammy för årets bästa album 1974.14

1.6 Litteratur 

 Under den här rubriken hade jag tänkt att ge en liten presentation av de författare och den 

litteratur, som jag i huvudsak använder mig av för att beskriva New Age. Här följer alltså 

några väldigt kortfattade litteraturpresentationer.  

På spaning efter helheten. New Age en ny folktro? 

 Boken skrevs 1997 av Olav Hammer som då hade studerat religionshistoria i Lund sedan 

1989. Hammer är idag professor i religionshistoria vid universitetet i Odense och 2004 

kom en omarbetad nyutgåva av boken. I sin bok har Hammer utgångspunkten att New 

 
11 Sneum, Jan. 1987. Bonniers Rocklexikon. Sid. 642 
12 Gampaccini, Paul. 1987. The Top 100 Rock 'n' Roll Albums of All Time. (2005-11-17). 
http://www.superseventies.com/spwonderstevie2.html
13 Gampaccini, Paul. 1987. The Top 100 Rock 'n' Roll Albums of All Time. (2005-11-17). 
http://www.superseventies.com/spwonderstevie1.html
14 Huey, Steve. Biography. (2005-11-21). http://www.alwaysontherun.net/stevie.htm 
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Age är religion och därför kan studeras, som vilken annan religion som helst. Att det finns 

en sådan tydlig mångfald och spridning inom New Age ser inte Hammer som något 

problem, då man kan se samma mångfald och spridning inom alla religioner. Gör man en 

internetsökning på Olav Hammer och skummar igenom några av de länkar man får upp, 

ser man ganska snabbt, att boken fått kritik av New Age- förespråkare. Många anser, att 

det har givits alldeles för liten plats åt New Age- förespråkare att själva berätta om sin tro 

och att Hammers språk i flera fall har en skeptisk ton.  

Gud är blå. De nya religiösa rörelserna. 

 Författaren Mikael Rothstein är sedan år 2001 lektor i religionshistoria vid universitet i 

Köpenhamn. Rothstein anser, att nya religiösa rörelser för den breda allmänheten alltid 

belyses på ett ensidigt sätt: Antingen positivt eller negativt. Syftet med boken är, att med 

ett religionshistoriskt perspektiv behandla ämnet så opartiskt som det bara går. Boken är, 

enligt författaren, inte vetenskaplig utan riktar sig till den stora allmänheten med 

förhoppningen att kunna ge en så tydlig bild av nya religiösa rörelser som möjligt. Boken 

är, enligt mig, just tydlig men om den också är opartisk går naturligtvis att diskutera. 

The New Age movement. 

 Paul Heelas, som har skrivit boken, är sedan 1997 professor i religion och modernitet vid 

universitetet i Lancaster, England. Boken gavs ut 1996 och behandlar främst New Age- 

rörelsen i dagens England. Heelas menar, att man kan se föreställningen om människans 

andliga inre som en central punkt inom New Age. Rörelsen reduceras och förenklas inte 

för den skull, utan Heelas visar hela tiden på den komplexitet och variation som finns 

inom New Age. Boken är riktad till forskarvärlden och har ett akademiskt språk, men 

skulle säkert också kunna ge mycket till en allmänt intresserad läsare. 

Perspectives on the New Age. 

 Boken är en samling artiklar, vilket också titeln skvallrar om, som ger olika perspektiv på 

New Age. Artiklarna behandlar så olika ämnen som rötter i Europa, New Age- trender i 

Nigeria, kanalisering, och feministisk andlighet. Nitton artiklar och nitton författare ger 

tillsammans en mångfacetterad bild av New Age. Redaktörerna James R. Lewis och J. 

Gordon Melton är båda bundna till institutet för studiet av amerikansk religion. Melton är 

också knuten till University of California i Santa Barbara där många av artikelförfattarna 
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har sin hemvist. Artiklarna är relativt kortfattade och diskuterar inte frågeställningen så 

långtgående, men det gör dem och andra sidan mer lättförståeliga. Jag ser boken som en 

bra introduktion till den komplexitet och variation som existerar inom New Age. 

 

1.7 Disposition 

 Den fortsatta uppsatsen är uppdelad i fem kapitel. Kapitel två är en presentation av den 

tidigare forskning, som jag har hittat. Det vill säga tidigare analyser av Stevie Wonders 

texter från den berörda perioden. Kapitel tre är en redovisning av religiösa företeelser som 

går att hitta i Stevie Wonders texter. Kapitel fyra behandlar vilka av dessa företeelser som 

går och vilka som inte går att hitta inom New Age. Kapitel fem ägnas åt funderingar, som 

ifrågasätter relationen mellan Stevie Wonders texter och New Age. Funderingarna kretsar 

bland annat kring New Age som helhet och den tidsanda som fanns i USA under den 

berörda perioden. I kapitel sex redovisas de slutsatser, som jag kommit fram till i mitt 

arbete och i kapitel sju ges en sammanfattning av uppsatsen. 

2. Tidigare forskning 
 Teresa L. Reed diskuterar religion inom svart amerikansk populärmusik i sin bok The 

Holy Profane. Religion in black popular music. Boken tar geografiskt och tidsmässigt 

avstamp i Västafrika, innan européerna så grymt börjat skeppa slavar över till Amerika. 

Reed menar att västafrikanska kulturer har det gemensamt, att de inte skiljer på heligt och 

sekulärt. Det heliga är, i motsats till den syn som existerar i väst, ständigt närvarande i 

vardagen. Reed tar sig sedan, via de slavar som skeppades över till Amerika, genom tid 

och rum till dagens USA och rapkulturen. Hela tiden är afroamerikanernas syn på heligt 

och sekulärt den röda tråden. Ett litet stycke ägnas åt Stevie Wonder och Reed redovisar 

en kort analys av skivan Innervisions.  

 Reed menar att flera av sångerna diskuterar ämnen som religion, rasism, ekonomi och 

politik. Framförallt är sångerna skrivna ur afroamerikanens perspektiv. Tre låtar, ”Too 

High”, ”Living for the City” och ”Jesus Children of America” tar upp frågor kring droger 

och missbruk, vilket var ett stort problem för den afroamerikanska befolkningen. Reed 

menar också att det är tydligt att Stevie Wonder ifrågasätter den egna religiösa traditionen 

och verkar vända sig till religiösa alternativ. I ”Higher Ground” finns referenser till 

reinkarnation och i ”Jesus Children of America” nämns Transcendental Meditation. Reed 

 11



Religionshistoria C, Högskolan Dalarna                                                                                      Jonas Nyman 
Uppsats 10 p. 
 
 

                                                

tror, att Wonders ambivalens till kristendomen kan förklaras med de barndomsupplevelser  

han fått i kyrkan. Bland annat tog hans mamma honom till kyrkan för att bota hans 

blindhet. Då försöket misslyckades, fick han veta att han inte trodde på den heliga ande 

tillräckligt mycket.15

 Jag har inte hittat mer forskning kring Stevie Wonders texter än så. Jag har dock stött på 

ett antal recensioner, som ibland går in på det religiösa budskapet i hans texter. Den som 

tydligast gör det är Ken Emerson som den 26 september 1974 skrev så här i den ansedda 

musiktidningen Rolling Stone: 

 
If Talking Book deals primarily with love of woman and Innervisions with love of humanity, FFF concerns 

the love of God. Wonder's faith has become more inner-directed and otherworldly, less easily threatened by 

the hear-and-now. "Heaven Is 10 Zillion Light Years Away" but Stevie Wonder can feel God within him, 

despite His seeming absence from the contemporary scene. "Feel it (yeah) feel His spirit." A self-assured 

serenity pervades FFF, and it opposes the tension and urgency which made Talking Book and Innervisions 

more exciting albums.16

 

 Emerson menar, att Talking Book handlar om kärleken till kvinnan, Innervisions om 

kärleken till mänskligheten och Fullfillingness’ First Finale om kärleken till Gud. Som 

exempel på Wonders förmåga att bryta gränser och hans synkretiska inställning till 

religion tar Emerson upp ”They Won’t Go When I Go” från Fullfillingness’ First Finale. 

Emerson ser en tydlig inspiration i kristen gospel, men menar också att sången 

omväxlande låter muslimsk, gregoriansk och till och med judisk.17  
 

3. Religiösa innehåll i Stevie Wonders texter 
 Det undersökta materialet består av tjugonio låtar fördelade på tre album. Termer som 

heaven, paradise, Jesus, God, prayer, soul och spirit används för att beskriva olika 

sinnesstämningar och det är ibland svårt att avgöra vad som är uttryck för religiösa 

föreställningar och vad som inte är det. Ett sådant exempel är citatet nedan.  
 

Where is my spirit? 

I´m nowhere near it. 

 
15 Reed, Teresa L. 2003. Holy Profane. Religion in black popular music. Sid. 131 
16 Emerson, Ken. Rolling Stone. (2005-12-05). http://www.superseventies.com/spwonderstevie3.html 
17 Ibid. 
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Oh, yes, my love has gone astray.18

 

 Vad menas med spirit och kan dessa rader vara uttryck för något religiöst? Textavsnittets 

kontext är viktigt, alltså vad handlar låten som helhet om. Exemplet ovan är taget från 

”Blame it on the sun” som handlar om att bli lämnad av sin älskade. Här står spirit, enligt 

mig, alltså snarare för livsglädje än för något andligt religiöst. För mig räknas alltså inte 

citatet ovan som ett uttryck för någon religiös företeelse. Min tolkning utgår från, att låten 

på någon nivå måste behandla existentiella frågor, så som frågor om Gud, vad som händer 

efter döden och meningen med livet i en övermänskligt kontext. Jag kommer att lyfta fram 

de textavsnitt som jag tycker är relevanta, men kommer bara kort gå igenom vad låtarna 

handlar om i övrigt. Alla låttexter är bifogade, så det finns möjligheter att läsa och tolka 

själv.  

 Nedan följer alltså en presentation av de låtar, åtta stycken, som enligt den 

religionsdefinition jag valt ger uttryck för religiösa företeelser. Jag har skrivit ut det album 

som låten hittas på efter låttiteln. 

3.1 You and I (We can conquer the world), Talking Book 

 ”You and I (We can conquer the world)” handlar om att kärleken mellan två människor är 

starkare än något annat. Kanske inget speciellt religiöst med det. Det finns dock en liten 

mening i texten som gör låten intressant i förhållande till min studie. 
 

God has made us fall in love, it´s true.19

 

 Det är alltså Gud som är orsaken till kärleken. Gud har gjort deras förälskelse möjlig. Här 

finns en klar referens till Gud och också en beskrivning av det Gud kan göra. 

3.2 Superstition, Talking Book 

 ”Superstition” är en argumentation för att vidskepelse är fel. Vad är då vidskepelse? Jo, 

att tro att talet tretton eller att en spegel som går sönder ger otur. Att låta sådana saker 

styra ens liv skapar lidande och leder oss bara närmare djävulen. 

 
Very superstitious, nothin’ more to say. 

Very superstitious, the devil’s on his way. 

 
18 Blame it on the sun- Talkning Book 
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Thirteen month old baby, broke the lookin’ glass. 

Seven years of bad luck, good things in your past. 

When you belive in things that you don’t understand. 

Then you suffer.20

 

 Detta har, enligt mig, att göra med livets mening. Genom att tala om hur du inte bör leva 

ditt liv försöker texten leda dig in på den livsbana som är rätt. Genom att djävulen är 

inblandad, symboliskt eller inte, så rör vi oss i en övermänsklig sfär. 

3.3 I Believe (When I fall in love it will be forever), Talkning Book 

 Även här, precis som i ”You and I”, är temat kärlek. Låten börjar med en redogörelse 

över hur negativt allting är för textens subjekt just nu, men går snabbt över till hur 

underbart allt kommer att bli efter att förälskelsen infallit. Något som subjektet i texten 

också bett till Gud om. 

 
God surely answered my prayer. 

God surely answered by prayer. 

You know God surely answered my prayer. 

You know God surely answered my prayer. 

God always will answer your prayers. 

Believe in one who will answer my prayer. 

Thank you God.21

 

 Här finns en klar referens till Gud. Vi får reda på att man kan be till Gud och att Gud alltid 

ger svar. 

3.4 Higher Ground, Innervisions 

 Budskapet i ”Higher Ground” kretsar kring, att subjektet i texten snart kommer att nå en 

högre nivå, higher ground. Jag tolkar det som en högre andlig nivå. Budskapet är positivt 

och förmedlar en känsla av att människorna och jorden hela tiden utvecklas mot något 

bättre, även fast det fortfarande finns mycket som är fel. I denna tanke finns också 

reinkarnation inbakad, att vi utvecklas från liv till liv. 

 

 
19 You and I (We can conquer the world)- Talkning Book 
20 Superstition - Talking Book 
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I´m so darn glad he let me try it again. 

Cause my last time on earth I lived a whole world of sin. 

I´m so glad that I know more than I knew then.22

 

 Den som ska leda oss på rätt väg är Gud. 
 

God is gonna show you higher ground. 

He´s the only friend you have around23

 

 Ännu en referens till Gud. Gud ska leda oss i vår andliga utveckling. Reinkarnation har att 

göra med vad som händer efter döden och det är även här Gud som styr över det. 
 

3.5 Jesus Children of America, Innervisions 

 Här är budskapet att lyssna till vårt inre, eller snarare att lyssna till Jesus budskap som 

finns i vårt inre. Jesus är den som vet sanningen om livet.  

 
Are you hearing. 

What he´s saying? 

Are you feeling. 

What you’re praying? 

Are you hearing, praying, feeling what you say inside?24

 

 Hur bör vi leva våra liv? Subjektet i texten ställer ett antal levnadssätt mot väggen. Texten 

ifrågasätter om the Holy roller, vilket är ett uttryck för medlemmar i de kristna 

frälsningsrörelserna i USA, lever som de lär. Texten ifrågasätter också, om narkomanen 

finner verklig lycka i sitt missbruk. 

 
Holy roller… 

…Are you standing for everything you talk about? 

… 

Tell me junkie… 

…Are you happy when you stick a needle in your vein.25

 
21 I believe (When I fall in love it will be for ever)- Talking Book 
22 Higher Ground- Innervisions 
23 Ibid. 
24 Jesus Children of America- Innervisions 
25 Ibid. 
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  Ett recept, som ges för att hitta lugnet inombords, är att utöva Transcendental 

Meditation. 

 
Transcendental meditation gives you peace of mind26

 

 Texten proklamerar vidare, att Jesus dog på korset för människan och att vi är beroende av 

honom. 

 
Jesus. 

Jesus died on. 

Cross for you. 

Cross for you. 

… 

Um…um I need you Jesus27

 

 Jag tycker, att låten berör livets mening, då den ifrågasätter olika förhållningssätt till livet 

och uppmanar Jesus att avslöja livets sanning. Sanningen finns inom människan och ett sätt 

att nå den är Transcendental Meditation. Först och främst måste man dock lita till Jesus.  
 

3.6 Heaven is 10 Zillion Light Years Away, Fulfillingness’ First 

Finale 

 Låten ifrågasätter påståendet att himlen ligger tio zillioner ljusår bort och att endast de 

som är rena i hjärtat kommer att nå dit. Om det i alla fall är så, att himlen ligger tio 

zillioner ljusår bort så önskar subjektet i texten att alla skulle vara rena i hjärtat. Att alla 

kan få komma till himlen. 

 
I… can´t say that heaven is 10 zillion light years away. 

But if so let all be pure at heart.28

 

 Huvudbudskapet i texten är, att trots att det finns mycket fel i världen och att det kan verka 

som om himlen ligger tio zillioner ljusår långt bort så finns himlen inom varje människa.  

 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
28 Heaven is 10 zillion light years away- Fullfillingness’ First Finale 
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Eller snarare så finns Gud inom varje människa. Däri ligger hoppet. Det är bara det att 

människorna själva måste inse det och förändra sina liv. 

 
”Where is my God”- He lives inside of me. 

And I say it´s taken Him so long. 

’Cause we´ve got so far to come… 

No people, ”where is your God?” 

Inside please let him be. 

And I say it´s taken Him so long. 

`Cause we´ve got so far to come…29

 

 I sången finns en tydlig referens till Gud. Vi får reda på vart vi ska vända oss för att få 

kontakt med Gud, inom oss själva. Sången behandlar också frågan om ett paradis och var vi 

som människor kan hitta det. 
 

3.7 They Won’t Go when I Go, Fullfillingness’ First Finale 
The innocent will leave for sure 

For them there is a resting place 

People sinning just for fun 

They will never see the sun 

For they can never show their faces 

There ain't no room for the hopeless sinner 

Who will take more than he will give 

He ain't hardly gonna give 

The greed of man will be 

Far away from me 

And my soul will be free 

They won't go when I go30

 

 Den här låten handlar om paradiset, hur paradiset ser ut och vilka som kommer till 

paradiset, kungadömet. Subjektet i texten är övertygad om att den når paradiset, även de 

oskyldiga kommer att komma dit, alldeles säkert. Däremot kommer inte de hopplösa 

syndarna eller de elaka och ljugande vännerna att ta samma väg. 

 

 
29 Ibid. 
30 They won’t go when I go - Fullfillingness’ First Finale 
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They won't go when I go 

Since my soul conceived 

All that I believe 

The kingdom I will see 

'Cause they won't go when I go 

When I go 

Where I'll go 

No one can keep me 

From my destiny.31 

 

 ”They won’t go when I go” är alltså en referens till vad som händer efter döden. Hur ser 

det paradis ut som väntar och vilka kommer att få möjlighet att komma dit? 

 

3.8 Bird of Beauty, Fullfillingness’ First Finale 

 ”Bird of Beauty” kan ses som en andlig reklamsång. Reklam för att välja andliga 

upplevelser framför farmaceutiska upplevelser. Reklam för the bird of beauty in the sky.  

 
There is so much in life for you to feel. 

Unfound in white, red, or yellow pills. 

A mind excursion can be such a trill. 

You please satisfy. 

Take a chance and ride. 

The bird of beauty in the sky.32

 

 Ännu en gång har vi att göra med meningen med livet. Vilka livsval är rätt? Vilka livsval 

är fel? Att avända droger? Att leva ett andligt liv? 
 

4. New Age i Stevie Wonders texter? 
 Nu har vi gått igenom det religiösa innehållet i Stevie Wonders texter. Nästa fråga att 

besvara: Vad är och vad är inte New Age i texterna? Till att börja med vill jag belysa ett 

par mindre likheter, för att sedan koncentrera mig på de tre, enligt mig, viktigaste 

kopplingarna som jag har hittat. Jag vill ha med de små, kanske mindre tydliga, 

 
31 Ibid. 
32 Bird of Beauty- Fullfillingness’ First Finale 
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jämförelserna för att sammantaget kunna ge en så bra bild som möjligt av förhållandet 

mellan Stevie Wonders texter och New Age. Sist vill jag lyfta fram några skillnader som 

naturligtvis också finns. 

4.1 Inledande iakttagelser 

 Det finns en strukturell likhet mellan New Age och de texter som jag analyserat. Stevie 

Wonder verkar ta religiösa företeelser från olika håll och helt kompromisslöst föra ihop 

dem i sina texter. Ett textavsnitt beskriver att himlen väntar efter döden, medan ett annat 

beskriver reinkarnation. Två helt skilda religiösa föreställningar anammas utan något som 

helst försök att länka samman dem till en enhet. På samma sätt samsas olika religiösa 

föreställningar inom New Age. Många talar om ett andligt smörgåsbord där man kan välja 

att ta vad man vill, vilket leder till att olika föreställningar och olika 

verklighetsuppfattningar kan anammas av en och samma människa.  

 En annan likhet är inställningen till den så kallade andliga sidan av livet. I ett inledande 

resonemang kring varför New Age verkar vara ett populärt religiöst alternativ för många 

människor idag, beskriver Olav Hammer många New Age- sympatisörers syn på frågan. 

Inställningen är, att ett andligt perspektiv ger en överlägsen bild av verkligheten, i 

förhållande till vetenskapen och den materialistiska bild av verkligheten som annars är 

alternativet. Detta överlägsna andliga perspektiv är det som lockar många människor.33  

 Jag tycker att man kan se samma syn på det andliga i Stevie Wonders texter. Ett exempel 

är låten ”Bird of Beauty”, som kanske först och främst förmedlar ett antidrogbudskap men 

också kan tolkas som ett försök att locka till andlig utforskning. I låten står andliga 

upplevelser som motpol till drogrelaterade upplevelser. 
 

There is so much in life for you to feel. 

Unfound in white, red, or yellow pills. 

A mind excursion can be such a trill.34

 

 Om du gör en utflykt i dina tankar och dina sinnen, så kommer du hitta saker du inte 

upplevt förut. Det känns, som jag tidigare skrivit, som en reklamslogan för en 

upptäcktsfärd med andliga förtecken. 

 
33 Hammer, Olav. 2004. På spaning efter helheten. New Age- en ny folktro? Sid 302 
34 Bird of Beauty- Fullfillingness’ First Finale 
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4.2 Tre centrala New Age- föreställningar i Stevie Wonders texter 

 Jag vill nu lyfta fram tre teman i Stevie Wonders texter. Tre teman som kan ses som 

centrala inom New Age. Det första temat berör den andligt evolutionistiska 

föreställningen, att människan går mot en ny era. Inom New Age ibland kallad 

vattumannens tidsålder. Det andra temat är uppfattningen att ickekristna religioner, till 

exempel österländska religioner, innehåller uråldriga sanningar som vi kan ha nytta av 

idag. Det tredje och sista temat är tanken, att det gudomliga finns inom människan. Alla 

människors kärna är andlig och det handlar om att lyssna till sitt inre, att följa sin intuition. 

Inget av dessa teman är unika för New Age, men man kan säga att exklusiviteten minskar 

från tema ett till tema tre. Det vill säga, att föreställningen om en ny era är mer exklusivt 

en New Age- föreställning, än tanken att det gudomliga finns inom människan. Tema 

nummer två, österländska influenser, ligger då däremellan. 

4.2.1 En ny era 
 Låten ”Higher Ground” som vi hittar på albumet Innervisions behandlar  temat en ny era. 

 
 I´m so darn glad he let me try it again. 

Cause my last time on earth I lived a whole world of sin. 

I´m so glad that I know more than I knew then. 

Gonna keep on tryin’. 

Till I reach my highest ground.35

 

 Här skulle denna higher ground, som jag tidigare nämnt, kunna vara en högre andlig nivå. 

I så fall handlar låten om just andlig utveckling. Världen snurrar på. Allt är inte bra, men 

vi utvecklas hela tiden och närmar oss snabbt higher ground, den högre nivå som vi alla 

har potential att nå. 

 
People keep on learnin’. 

Soldiers keep on warrin’. 

World keep on turnin’. 

Cause it won’t be too long.36

 

 
35 Higher Ground- Innervisions 
36 Ibid. 
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 Låten är den enda referens jag kan hitta i texterna, men jag tycker ändå att man kan se 

detta som ett starkt budskap då referensen är så pass tydlig. En hel låt ägnas ju åt temat 

vilket tyder på att funderingarna kring detta ansetts vara viktiga. 

Temat anses som sagt också vara centralt inom New Age. 

 Mikael Rothstein menar att New Age- rörelsens ideologiska fokus ligger på just 

föreställningen, att människan snart ska gå in i en ny tid av fred, kärlek och harmoni. New 

Age är på grund av det en kiliastisk religionsform då den inrymmer förhoppningar om en 

ny bättre värld, ett tusenårsrike. Kiliastiska föreställningar är inte unikt för New Age, utan 

finns inom ett stort antal religioner. De specifika New Age- föreställningarna kan dock 

spåras tillbaka till 1920- talet och en kvinna vid namn Alice Bailey. Denna kvinna hade 

visioner kring hur Kristi återkomst skulle se ut och förutspådde i samband med det en ny 

världsordning, the New Age.37

I artikeln Aproaches to the Study of the New Age Movement försöker James R. Lewis, 

filosofie doktor vid universitetet i North Carolina, karaktärisera New Age. Han lyfter fram 

förändring som en faktor i New Age karaktär. Målet inom New Age är ofta en personlig 

förändring från det gamla till det nya, där det nya står för en ny spännande framtid. När 

människan upplevt denna förändring på individuell nivå flyttas fokus till en allmän 

mänsklig nivå. Alltså hela mänsklighetens inträde i en ny era.38

 En annan som tar upp temat är Olav Hammer. Han beskriver, som jag tidigare nämnt, 

New Age med en lista bestående av gemensamma drag. En av dessa föreställningar är, att 

människan har en inbyggd strävan att utvecklas andligt. Under sjuttiotalet fanns en 

utbredd uppfattning att mänskligheten stod inför en andlig revolution. Idag har denna 

tanke, enligt Hammer, gått ner på individnivå och handlar mer om den enskilde individens 

utveckling.39

4.2.2 Österländskt inflytande 

 Vi hittar flera föreställningar med österländska influenser i Stevie Wonders texter. I 

”Jesus Children of America” från skivan Innervisions nämns Transcendental Meditation 

(TM).  

 
               Dental meditation. 

 
37 Rothstein, Mikael. 1997. Gud är blå. De nya religiösa rörelserna. Sid. 21 
38 Lewis, James R & Melton, J Gordon (red). 1992. Perspectives on the New Age. Sid 7   
39 Hammer, Olav. 2004. På spaning efter helheten. New Age- en ny folktro? Sid 22 
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Meditiation. 

Speaks of. 

Speaks of inner. 

Inner preservation. 

Preservation. 

Weall… 

Transcendental meditation gives you peace of mind40

 

 Enligt Mikael Rothstein bygger TM på en av de stora indiska religiösa traditionerna, den 

så kallade advaita- eller kevaladvaita- filosofin. Advaita betyder icke- två och betecknar 

uppfattningen att universum i grund och botten är ett. TM grundades av Mahesh Prasad 

Varma, kallad Maharishi, i slutet av 1950-talet. I sin ursprungliga form var TM 

traditionellt indisk men under 1960- och 70- talet knöt TM an till och blev en del av 

motkulturen. Samma motkultur som New Age har sina rötter i. Idag har TM en mer 

världslig och sekulariserad framtoning. TM är nu, enligt utövare, en teknik eller ett 

redskap, som inte fodrar någon som helst religiös bekännelse. Målet för TM är, enligt 

Rothstein, att upphöja människan till den gudomliga nivå som vi människor egentligen har 

potential att nå. Den nivån nås genom meditation.41  

 Vi hittar en annan referens till österländska influenser i ”Higher Ground” från albumet 

Innervisions.  

 
I´m so darn glad he let me try it again. 

Cause my last time on earth I lived a whole world of sin. 

I´m so glad that I know more than I knew then.42

 

 Här har subjektet i texten levt ett liv tidigare och gjort en hel del tokigheter, men har 

tydligen lärt sig några läxor och vet bättre i detta liv. Det är, enligt mig, 

reinkarnationstanken som ges uttryck här. Subjektet i texten är på något sätt medveten om 

vad som hänt i tidigare liv. Någon beskrivning över hur den insikten nåtts ges dock inte. 

En punkt i Olav Hammers flygfoto över New Age är, att olika icke- kristna religioner, till 

exempel då asiatiska religioner, innehåller en uråldrig visdom som människan kan dra 

nytta av idag. Universella sanningar, som vi i väst på något sätt har tappat bort. Det är 

 
40 Ibid. 
41 Rothstein, Mikael. 1997. Gud är blå. De nya religiösa rörelserna. Sid. 70 
42 Higher Ground- Innervisions 
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relativt vanligt, att man tänker sig att dessa visdomar en dag kommer att accepteras av 

vetenskapen i väst. En annan punkt som Hammer tar upp i sitt flygfoto är tanken, att 

människan genomgått en lång kedja av olika existenser och kommer att reinkarneras flera 

gånger till. I varje liv lär människan sig läxor och kan därför till slut samla på sig massor 

av bra erfarenheter.43

 Andrea Grace Diem och James R. Lewis försöker i sin artikel Imagining India: The 

Influence of Hinduism on the New Age ge förklaringar till den mystiska stereotypa bild av 

öst, som togs upp i New Age under början av sjuttiotalet. Författarna använder två olika 

processer som förklaringsmodell, en social- psykologisk och en historisk. Den social- 

psykologiska processen förklarar den stereotypa bilden av öst som en revolt mot den egna 

kulturen. Genom att klä sin självbild i kläder lånade från en annan kultur, legitimerar 

människan sina egna åsikter och kan också använda det till attacker på den kultur som det 

revolters emot. Människan konstruerar på det viset en dualism där orienten, eller 

konstruktionen av orienten, får stå som motpol till den hatade amerikanska kulturen. Den 

historiska processen kan ses som två grenar, två olika idealiserade bilder av Indien, som 

fogas samman till en gren i sextiotalets motståndskultur för att därifrån gå in i New Age. 

Den första grenen består av de översättningar av material som brittiska orientalistiska 

forskare gjorde i slutet av 1700-talet. Dessa brittiska orientalister förde texterna till USA, 

dessa texter plockades sedan upp och förändrades av amerikanska författare. Den andra 

grenen var den bild av Indien, som indiska reformister och nationalister skapade. Denna 

bild spreds via missionärer, som Vivekananda, till väst. Båda dessa grenar fogades sedan 

samman i bland annat Beatpoeternas texter och infogades i den motståndskultur som rådde 

under sextiotalet. Därifrån gick sedan idéerna vidare in i det vi idag kallar för New Age.44

4.2.3 Gudomlighet inom oss 

 Gudomlighet i människans inre är, enligt mig, en central företeelse i Stevie Wonders 

texter. Begreppet Gud förekommer i fyra av åtta låtar med religiös anknytning och i 

”Heaven is 10 Zillion Light Years Away” får vi reda på att Gud finns inom oss. 

 
”Where is my God”- He lives inside of me. 

And I say it´s taken Him so long. 

 
43 Hammer, Olav. 2004. På spaning efter helheten. New Age- en ny folktro? Sid 23 
44 Lewis, James R & Melton, J Gordon (red). 1992. Perspectives on the New Age. Albany. State University 
of New York Press. ISBN 0-7914-1214-8. Sid 57 
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’Cause we´ve got so far to come… 

No people, ”where is your God?” 

Inside please let him be.45

 

 Låten ”Jesus Children of America” från Innervisions handlar mycket om att lyssna på och 

att vårda sina egna känslor. 

 
Are you hearing. 

What he´s saying? 

Are you feeling. 

What you’re praying? 

Are you hearing, praying, feeling what you say inside?46

 

 Den man ska lyssna på är Jesus vilket ger intrycket att Jesus, precis som Gud, finns inom 

människan. Eller att Jesus budskap finns inom människan. En annan referens till inre 

andlighet är textavsnittet som behandlar Transcendental Meditation. 

 
               Dental meditation. 

Meditiation. 

Speaks of. 

Speaks of inner. 

Inner preservation.47

 

 TM vill alltså bevara det inre. Sammantaget ger dessa tre referenser en bild av att 

människans andliga eller gudomliga inre är något viktigt i Stevie Wonders texter, något 

som vi ska vårda och något som vi kan vända oss till för att få svar. 

 Hur förhåller sig då New Age till detta tema?  

 Paul Heelas beskriver en föreställning som, enligt honom, är central i New Age. Denna 

föreställning bottnar i att det inte står rätt till i världen och att människan inte är lycklig. 

Anledningen till detta är att vi alla har blivit indoktrinerade. Föräldrar, skolor och andra 

institutioner fångar oss i vårt felaktiga sociala jag, vårt ego. Äkta lycka går inte att nå med 

hjälp av vårt ego. Äkta lycka nås genom att gå bortom vårt ego där vi hittar vårt innersta, 

 
45 Ibid. 
46 Jesus Children of America- Innervisions 
47 Ibid. 
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vårt gudomliga innersta. Detta vårt inre är källan till livsglädjen, kreativiteten, kärleken, 

visheten och kraften.48   

 Olav Hammer ger exempel på liknande föreställningar, när han diskuterar kring begreppet 

energi. Det man i New Age- kretsar menar med energi kan naturligtvis variera från 

författare till författare eller från ett sammanhang till ett annat, menar Hammer. När det 

talas om en universell eller kosmisk energi, så verkar det dock oftast handla om en 

metafor för en opersonlig gudomlig kraft som finns i allt skapat. Religionshistoriskt kallas 

denna typ av gudsbild för immanent. Denna immanenta gudsbild är inget unikt för New 

Age. Föreställningen att gud finns i allt skapat heter panteism och har rötter i Europa ända 

tillbaka till 300- talet före vår tideräkning. Man vet till exempel att stoikerna, som var en 

grekisk filosofisk skola, bar på denna föreställning.49  

 I Indisk tradition hittar vi panteistiska föreställningar långt tidigare.Upanishaderna är 

texter,som utvecklades under flera sekel från och med 800 före vår tideräkning. I dessa 

texter förekommer en föreställning om människans eviga, universella och absoluta jag, 

atman. Atman som är en del av det större absoluta, brahman.50  

 Enligt Heelas används denna kosmiska energi eller inre gudomlighet för att nå personliga 

mål. Dessa mål kan se olika ut. Vi kan vända oss till vårt gudomliga inre för att finna 

hemligheterna bakom tennis. Vi kan också förvänta oss att mänskligheten ska träda in i en 

ny andlig era och försöker därför använda vår inre gudomlighet till det syftet.51  

 Det senare är, som jag gått igenom tidigare, en utbredd föreställning inom New Age 

medan den tidigare kanske inte är lika vanlig  

4.3 Föreställningar i Stevie Wonders texter som inte finns inom 

New Age 

 Som vi sett finns det en del ganska starka referenser till New Age- tankegångar i Stevie 

Wonders texter, men när man beskriver en relation mellan två objekt är det naturligtvis 

också viktigt att ta med vad som skiljer de båda objekten åt. Därför är det nu dags att ta en 

titt på de delar i texterna som starkast skiljer sig från New Age. Jag har även här valt att 

lyfta fram tre teman: Synen på Gud, synen på Jesus och synen på syndaren. Dessa tre 

teman är kanske inte de enda där man kan se skillnader men de är, enligt mig, tre exempel 

 
48 Heelas, Paul. 1996. The New Age Movement. Sid. 19 
49 Hammer, Olav. 2004. På spaning efter helheten. New Age- en ny folktro? Sid 246 
50 Earhart, H. Byron (red.). 1992. Religious traditions of the world. Sid. 750  
51 Heelas, Paul. 1996. The New Age Movement. Sid. 75 
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där man kan se en markant skillnad mellan de undersökta texterna och New Age- 

föreställningar. 

4.3.1 Synen på Gud 

 Även om den Gud vi möter i Stevie Wonders texter går att finna inom oss så är den inte, 

som inom New Age, opersonlig. Den är istället högst personlig. I ”I Belive” beskrivs hur 

textens subjekt ber till Gud om att få bli förälskad igen.  

 
Believe in one who will answer my prayer. 

Thank you God.52

 

 Beskrivningen av denna någon som man kan be till och få svar från indikerar att vi har att 

gör med någon typ av person. I ”Heaven is 10 zillion light years away” beskrivs Gud som 

en man vilket ytterligare ger intrycket att Gud på något sätt finns i personform.  
 

”Where is my God”- He lives inside of me. 

And I say it´s taken Him so long. 

’Cause we´ve got so far to come…53

 

 Den gudsbild vi hittar i Stevie Wonders texter, där också ordet Gud är ganska frekvent, är 

alltså annorlunda, än den bild vi hittar inom New Age. Till att börja med menar Hammer, 

att ordet Gud inte förekommer så ofta i New Age- litteraturen. Om det finns en gudom, 

funderar Hammer, så är det som en opersonlig kosmisk kraft som finns i allt skapat.54                   

Hammer beskriver bland annat teosofernas gudsbegrepp. Anledningen till det är att 

Teosofin kan ses som en föregångare till New Age. Den teosofiska gudsbilden var till 

skillnad från den kristna personliga gudsgestalten en universell opersonlig skapande 

kraft.55  

 För att ytterligare beskriva den gudsbild som existerar inom New Age vill jag ta Paul 

Heelas till hjälp. Han menar att William Blooms försök att karaktärisera New Age är ett 

av de bättre försök som gjorts. Denna karaktärisering består av, som jag nämnt tidigare, ett 

 
52 I believe (When I fall in love it will be for ever)- Talking Book 
53 Heaven is 10 zillion light years away- Fullfillingness’ First Finale 
54 Hammer, Olav. 2004. På spaning efter helheten. New Age- en ny folktro? Sid. 22 
55 Ibid. Sid. 52 
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antal beskrivande punkter. Den första beskriver just gudsbilden. Allt det vi ser i världen är 

en manifestation av ett överlägset medvetande, det onåbara.56  

 Vi kan alltså konstatera att den gudsbild,som finns i Stevie Wonders texter påminner mer 

om den kristna personliga gudsbilden än om den nyandliga, i grunden teosofiska, 

opersonliga gudsbilden.  

4.3.2 Synen på Jesus 

 Hur är synen på Jesus i Stevie Wonders texter?  

 I ”Jesus Children of America” hittar vi en beskrivning, Jesus var den som offrade sig och 

dog på korset för människan. Han är också den vi kan vända oss till om vi behöver hjälp 

och råd.  

 
Jesus. 

Jesus died on. 

Cross for you. 

Cross for you. 

… 

Um…um I need you Jesus 57

 

 Människan behöver Jesus för att hitta den rätta vägen, för att leva på rätt sätt. 

Som motpol till den ganska traditionellt kristna bild av Jesus som Stevie Wonder ger i sina 

texter har vi synen på Jesus som finns inom New Age. För skillnaden ligger inte i tron på 

Jesus, den har många i New Age- kretsar också. Skillnaden ligger i beskrivningen av 

Jesus.  

 Tack vare att New Age uppstått i en miljö där kristendomen länge varit den dominerande 

religionen menar Olav Hammer att det inte är konstigt att många New Age- författare 

införlivat Jesus i sin världsbild. Jesus anses ofta varit en varelse som stått på ett högre 

andligt plan än vanliga människor. Hammer menar dock, att den Jesus som vi möter i New 

Age- kontext inte är samma Jesus som vi möter i de olika traditionellt kristna miljöerna. 

Ibland ligger skillnaden bara i vad man betonar och vad man inte betonar, till exempel 

verkar vishetsläraren Jesus vara populärare i New Age- kretsar än den döende och 

återuppståndne gudasonen. I andra fall skiljer sig tolkningarna på ett radikalare sätt. En del 

 
56 Heelas, Paul. 1996. The New Age Movement. Sid. 225 
57 Jesus Children of America- Innervisions 
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hävdar att Jesus lärde ut reinkarnationsläran, andra att han var medlem i en mystisk sekt 

och ännu andra att han var ren energi som tillfälligt inkarnerades i en mänsklig kropp. En 

av de mer invecklade beskrivningarna av Jesus står David Sprangler för. Sprangler var en 

av 70- talets mest tongivande New Age- författare och beskrev Jesus som följer.58

 
…Jesus var ”en händelsehorisont, på vars ena sida man finner en singularitet och ett samgående av alla de 

geometrier och dimensioner vi känner till”…59  

 

 Ännu en gång verkar Stevie Wonder förmedla en bild, som ligger närmare den 

traditionellt kristna bilden än de bilder som förkommer inom New Age. 

4.3.3 Synen på syndaren 

 I ”Superstition” får vi reda på att vidskepelse är fel. Låter människan sig styras av 

vidskepelse så kommer djävulen närmare. 

 
Very superstitious, nothin’ more to say. 

Very superstitious, the devil’s on his way.60

 

 I stället för att låta vidskepelse styra oss menar texten, att vi ska leva i verkligheten. Detta 

kan tolkas som att den som är vidskeplig också faktiskt är en syndare. I ”They Won’t Go 

When I Go” beskrivs hur den som syndar aldrig kommer att få se solen och med det 

menas nog att man kommer till ett mörkt ställe efter döden. Låten handlar om kungadömet 

eller paradiset som väntar efter döden och den skiljer väldigt bestämt ut vilka som 

kommer och vilka som inte kommer att nå dit. Är du en hopplös syndare är dina chanser 

inte stora. 

 
People sinning just for fun 

They will never see the sun 

For they can never show their faces 

There ain't no room for the hopeless sinner 

Who will take more than he will give 

He ain't hardly gonna give 

The greed of man will be 

 
58 Hammer, Olav. 2004. På spaning efter helheten. New Age- en ny folktro? Sid. 140 
59 Ibid. Sid. 141 
60 Superstition - Talking Book 
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Far away from me 

And my soul will be free61

 

 

 För att beskriva synen på synden inom New Age måste vi först gå tillbaka till det Paul 

Heelas beskrev som människans ego. Alltså vårt indoktrinerade sociala jag, som är skilt 

från vårt verkliga andliga innersta.  

 Enligt Hammer menar många inom New Age, att egot har uppstått ur föreställningen att 

vi är skilda från den stora gudomliga helheten. Människan har alltså någon gång i historien 

brutit sig loss ur denna helhet och det är den händelsen som, enligt Hammer, skulle kunna 

betecknas som New Age version av syndafallet.62  

 Hammer beskriver vidare innehållet i A Course in Miracles vilket är den mest spridda 

kanaliserade läran inom dagens New Age. Enligt legenden mottogs läran genom att en 

inre röst talade till Helen Schucman (1909-1981). Helen stenograferade ner de emottagna 

budskapen och resultatet blev tre böcker som tillsammans räknar över tusen sidor. I dessa 

böcker kan man läsa just detta, att människan tror att hon inte tillhör det gudomliga, trots 

att hon egentligen gör det. Denna tro på att hon är avskild från den kosmiska helheten 

skapar i sig en känsla av skuld, en känsla av att hon har syndat. Människans 

skuldbelastade ego skyller sedan det negativa på sin omvärld och på Gud. Rädslan för att 

Gud och omvärlden ska straffa henne på grund av detta, leder till att människans tro på att 

hon är avskild från det gudomliga ökar ytterligare.63  

 Människan skapar alltså en syndig rundgång som måste brytas. Straffet för synden blir på 

det sättet egentligen att fortsätta i ekorrhjulet. 

 Skillnaden mellan Stevie Wonders texter och New Age, när det gäller synen på syndaren, 

ligger alltså både i definitionen av synd och tron på vad synden leder till.  

5. Några funderingar 
 Innan vi når slutet på den här uppsatsen så vill jag kort ta upp några funderingar som 

ifrågasätter relationen mellan Stevie Wonders texter och New Age. Den första funderingen 

behandlar det faktum att New Age som nätverk är väldigt stort. I förhållande till det kan 

det tyckas att de New Age- föreställningar som jag hittat i Stevie Wonders texter är en 

 
61 They won’t go when I go - Fullfillingness’ First Finale 
62 Hammer, Olav. 2004. På spaning efter helheten. New Age- en ny folktro? Sid. 227 
63 Ibid. Sid. 231 
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försvinnande liten del av nätverket och därför kanske obetydliga. Den andra funderingen 

har att göra med den tidsanda som rådde i USA under början av 70- talet. Hur förhåller sig 

denna tidsanda till de likheter mellan Stevie Wonders texter och New Age som jag har lyft 

fram? Den sista funderingen behandlar den möjliga kritiken att de kopplingar som jag 

hittat mellan Stevie Wonders texter och New Age är bundna till mina egna tolkningar av 

texterna.   

5.1 New Age i sin helhet 

 New Age som nätverk är stort. Jag har redovisat Hammers och Blooms försök att lista 

gemensamma föreställningar inom New Age och man kan säga att det finns många icke- 

gemensamma föreställningar utöver det. Den valfrihet som finns skapar en mångfald av 

metoder och föreställningar och det kommer hela tiden nya tillskott. Därför finns det 

många fenomen inom New Age som Stevie Wonder inte berör i sina texter. 

Nyschamanism, kanaliserade budskap, healing, astrologi, tarotkort och UFO- religioner är 

några få exempel, av många, som texterna inte ger uttryck för.  

 Stevie Wonder står dock inte ensam, när det handlar om att ta till sig bara vissa få delar 

av New Age.  

 Hammer menar, som jag tidigare nämnt, att det är just det som är det speciella med New 

Age- miljön. Vi kan, men behöver inte, bejaka allt som erbjuds.64  

 Jag ser därför det inte som ett problem att det, i förhållande till New Age i sin helhet, 

finns väldigt få New Age- föreställningar i Stevie Wonders texter. På samma sätt som 

många andra kan ju Stevie Wonder bejaka eller förskjuta det han vill. Med denna lilla 

fundering vill jag också visa att jag inte på något sätt gett något helhetsperspektiv på New 

Age i den här uppsatsen. New Age är mycket mer än så.  

 

5.2 New Age, Stevie Wonder och tidsandan 

 Howard Zinn, känd kritiker av Vietnamkriget under 60- och 70- talet, beskriver den 

amerikanska motståndsrörelse som han själv var en del av i boken Det amerikanska folkets 

historia. Zinn berättar bland annat om en attitydförändring till Vietnamkriget under senare 

delen av 60- talet. I augusti 1965 ansåg 61 procent av befolkningen att USA:s ingripande i 

Vietnam inte var fel. I maj 1971 var förhållandet det omvända, 61 procent ansåg att 

 
64 Ibid. Sid. 23 
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engagemanget i Vietnam var fel. Andra opinionsmätningar som gjordes 1971 visade en 

ovilja att stödja andra länder om de angreps av kommuniststödda styrkor och över huvudet 

taget var förtroendet för regeringen lågt inom alla delar av befolkningen. Bland 

akademikerna hade 40 procent lågt politiskt förtroende för regeringen och bland de så 

kallade okvalificerade kroppsarbetarna låg samma siffra på 66 procent.65  

 Även fast det var det politiska engagemanget som vi främst kommer ihåg så menar 

Hammer att motståndsrörelsen i USA också innehöll en annan stor komponent, nämligen 

hippiekulturen. Unga människor mediterade, provade nya medvetandetillstånd med hjälp 

av droger och reste till Indien för att söka upp gurus. Det flitiga experimenterandet med 

droger blev för många en inkörsport till intresset för religion och Hammer menar att det 

var nu som människor för första gången blandade det österländska inflytandet med 

västerländsk ockultism. Den religiösa valfriheten bejakades, att vara andligt intresserad 

var inte längre liktydigt med att tillhöra ett visst samfund. Mycket av detta, inte minst det 

sista,  föraktades av medelklassamhället, vilket ledde till att hippien blev sinnebilden för 

motstånd mot det etablerade samhället.66  

 Vi vet också att Stevie Wonder var en del av denna motståndsrörelse. ”Big Brother”, 

”Living for the City”, ”He’s Misstra Know- It- All” och ”You Haven’t Done Nothin’” är 

exempel på låtar som innehåller stark politisk kritik.67  

 Den politiska framfusighet som Wonder visar upp i sina texter är, enligt mig, säkert en 

stor anledning till att han blev så populär under den här perioden. 

 Hur förhåller sig då denna tidsanda av motstånd till de likheter mellan Stevie Wonders 

texter och New Age som jag har lyft fram? 

 Om vi börjar med de mindre iakttagelserna så ser vi, att den pluralistiska syn på religion 

som både Stevie Wonders texter och New Age ger uttryck för verkar ha varit en del av 

tidsandan. Hippierörelsen, som var en stark ungdomsrörelse under tiden och därför hade 

stort inflytande på populärkulturen, bejakade religiös valfrihet. Många ifrågasatte den 

organiserade religiositeten. Med den kontexten är det inte så konstigt att Stevie Wonder 

kombinerar till synes oförenliga föreställningar i sina texter. Om vi vill kan vi alltså tolka 

denna likhet som en produkt av tidsandan.  

 
65 Zinn, Howard. 1995. Det amerikanska folkets historia. Makten och medborgarna- från Columbus till 
Clinton.  
66 Hammer, Olav. 2004. På spaning efter helheten. New Age- en ny folktro? Sid. 88 
67 Se bilaga. 
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 Vi kan diskutera på samma sätt i förhållande till nästa iaktagelse. Både Stevie Wonders 

texter och New Age gör reklam för ett andligt perspektiv på livet. Även hippierörelsen 

verkar dela denna syn på att ett andligt perspektiv är överlägset. I förhållande till de 

styrande pamparna, så var detta andliga perspektiv för många ett sätt att göra motstånd, ett 

sätt att välja sida. Istället för att betrakta detta andliga perspektiv endast som en likhet 

mellan Stevie Wonders texter och New Age kan vi alltså, igen se likheten som en del av 

tidsandan, som en del av motståndet. Det finns dock en liten brasklapp. I Stevie Wonders 

texter finns ett starkt antidrogbudskap och man skulle kunna tolka hans reklam för andliga 

upplevelser som ett avståndstagande från farmaceutiska upplevelser. Stevie Wonder såg 

hur droger dagligen skördade liv bland den fattiga afroamerikanska befolkningen och 

betraktade säkerligen det som en del av förtrycket. Tittar vi på hippierörelsen ur Hammers 

perspektiv, så var drogerna ett instrument att nå den andliga upplevelsen. Där hittar vi 

alltså istället en liberaliserad och glorifierad bild av droger.  

 Jag lyfter också fram tre centrala New Age- föreställningar i Stevie Wonders texter. En ny 

era, österländskt inflytande och gudomlighet inom oss. Bland de tre så är det, enligt mig, 

främst föreställning nummer två som kan ses som en del av en allmän tidsanda. 

Föreställningen om att icke kristna, företrädesvis österländska, religioner innehåller 

uråldriga sanningar som vi kan ha nytta av idag.  

 Andrea Grace Diem och James R. Lewis visar hur bilden av österlandet varit en del i den 

mer allmänna motståndskulturen. Asien konstruerades som en motpol till den egna 

föraktade kulturen och kunde på så sett användas som slagträ i kampen mot makthavarna. 

Detta resonemang går också att applicera på Stevie Wonders texter och i så fall måste det 

intresse för österländska religioner som Wonder visar i sina texter ses i ljuset av de 

regimkritiska sånger som finns på samma album. Står de österländskt influerade 

föreställningarna för motstånd, religiös övertygelse eller både och? 

 Det är svårt att avgöra vad som är Stevie Wonder själv, vad som är New Age och vad 

som är motståndskultur. Men jag tycker, att funderingarna känns nödvändiga för att få ett 

trovärdigt resultat av undersökningen. Stevie Wonder som person och New Age som 

religiös företeelse var båda en del av motståndsrörelsen i USA under 60- och 70 talet och 

det skulle inte förvåna om de från olika håll influerats av den omgivningen. Jag tycker för 

den skull inte, att vi helt ska förbise de likheter som faktiskt finns och som faktiskt pekar 

på att Stevie Wonders texter, på någon nivå, influerats av New Age- föreställningar. 
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5.3 Tolkningar 

 Den jämförelse som jag har gjort av det religiösa budskapet i Stevie Wonders texter med 

New Age grundar sig på mina tolkningar av texterna. Vad är det som säger att de är 

korrekt gjorda? Vad är det som säger att Stevie Wonder själv haft de tankarna med sina 

texter?  

 Egentligen ingenting, men jag har försökt att lyfta fram de tydligaste religiösa 

tankegångarna i texterna och ignorerat de mer diskutabla textavsnitten. Man kan också 

argumentera utifrån påståendet att en publicerad text är en fri text. Alltså fri att tolkas. De 

texter som analyserats skrevs i en speciell tid och de har, som jag tog upp i inledningen, 

säkert influerats av sin tidsanda. Därför är det mindre viktigt vad Stevie Wonder själv 

menat med sina texter, man kan istället se dem som tidsdokument eller tidsavtryck. Dessa 

avtryck går att undersöka och undersöks då naturligtvis ur undersökarens perspektiv, det 

är ofrånkomligt. Det är alltså vad texterna uttrycker och inte vad Stevie Wonder ville 

uttrycka som är det viktiga. Ser vi på texterna ur det perspektivet, så kan vi inte tala om 

texternas ursprungliga betydelse, vi kan bara tala om tolkningar. Även Stevie Wonders 

uppfattning av texterna blir en tolkning. Att jag har tolkat texterna är alltså inte problemet, 

utan det handlar om hur jag har tolkat dem. Texterna är bifogade så det finns alla 

möjligheter att skapa sig en egen uppfattning om det.  

6. Slutsatser 
 Stevie Wonders texter har påverkats av religiösa föreställningar som idag finns inom New 

Age. Jag har framförallt hittat tre centrala New Age- föreställningar i texterna. 

1. En ny era. I ”Higher Ground” uttrycker texten förväntan på en ny andlig nivå. En 

föreställning som kan ses som central inom New Age. 

2. Österländskt inflytande. De undersökta texterna beskriver reinkarnation och 

Transcendental Meditation med positiva ordalag. Inom New Age förekommer 

föreställningar om att icke- kristna religioner, inte minst österländska, innehåller 

uråldriga sanningar som vi kan ha nytta av idag. 

3. Gudomlighet inom oss. Stevie Wonders texter uttrycker flera gånger att Gud och Jesus 

finns inom människan. Att vårt genuina inre är gudomligt är, enligt Paul Heelas, själva 

kärnpunkten i New Age som religion. 
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 Det finns också en strukturell likhet då Stevie Wonder kombinerar till synes oförenliga 

religiösa föreställningar i sina texter. På samma sätt som man inom New Age kan plocka 

det man vill från smörgåsbordet. Wonder gör också reklam för andliga upplevelser vilket 

naturligtvis även New Age gör. Båda dessa senare föreställningar, liksom synen på 

österlandet, kan ses som komponenter i den motståndskultur som var inflytelserik i det 

amerikanska samhället under senare delen av 60- talet och det tidiga 70- talet. Den 

kontexten väcker frågan,om Stevie Wonder påverkats av New Age eller om 

föreställningarna helt enkelt snappats upp ur den rådande tidsandan. En fråga som är svår 

att svara på men viktig att ställa.  

 Och…det finns dessutom skillnader, jag har lyft fram tre stycken. Den första skillnaden är 

synen på Gud. I Wonders texter hittar vi en högst personlig Gud medan det är vanligare 

med en slags opersonlig gudomlig kraft inom New Age. Den andra skillnaden är synen på 

Jesus. De undersökta texterna ger en traditionellt kristen bild av Jesus. Inom New Age 

finns många olika beskrivningar av Jesus och de flesta skiljer sig från den traditionellt 

kristna bilden. Ibland gör de så bara genom betoningar och ibland på ett mer tydligt sätt. 

Den tredje skillnaden är synen på syndaren. Skillnaden ligger både i åsikterna kring vad 

som är synd och vad som händer syndaren. Wonder beskriver hur syndaren inte kommer 

till paradiset efter döden. Inom New Age kan straffet för syndaren vara att fortsätta sitt liv 

i okunnighet. Det är denna okunnighet om vår symbios med den kosmiska helheten som 

kan ses som en slags arvsynd inom New Age. Stevie Wonder lyfter istället fram ett antal 

oönskade egenskaper, som man bör hålla sig undan från om det inte ska gå illa. 

 Trots dessa skillnader är min övegripande slutsats att det religiösa budskapet på Stevie 

Wonders album Talkning Book, Innervisions och Fullfillingness’ First Finale har en 

koppling till New Age. Texterna kan alltså mycket väl ha påverkats av New Age- 

föreställningar, även fast de föreställningar som går att hitta i Stevie Wonders texter är få i 

förhållande till hela New Age och även fast jag hittat stora skillnader också, så tycker jag 

det. I en New Age- kontext behöver man inte anamma alla delar och man kan kombinera 

flera olika verklighetsuppfattningar, det är inget problem. Därför blir texternas koppling 

till New Age kanske till och med starkare av dessa ” brister”. Texterna passar på något sätt 

in i sammanhanget tack vare dem. 
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7. Sammanfattning 
  Syftet med min uppsats var att jämföra religiösa företeelser från Stevie Wonders album 

Talkning Book, Innervisions och Fullfillingness’ First Finale med New Age för att på så 

sätt uttröna om Stevie Wonders texter påverkats av New Age- föreställningar. För att göra 

denna jämförelse var jag tvungen att först analysera det religiösa budskapet på de tre 

albumen i fråga. När jag fått fram det materialet, frågade jag mig vilka skillnader och vilka 

likheter som fanns mellan materialet och föreställningar inom New Age. 

 Den frågeställning jag ställde mig och det svar jag kom fram till var alltså i korthet: 

• Har det religiösa budskapet på Stevie Wonders album Talkning Book, Innervisions 

och Fullfillingness’ First Finale påverkats av New Age- föreställningar? 

 Jag hittar både skillnader och likheter när jag jämför det religiösa budskapet i Stevie 

Wonders texter med New Age. De New Age- företeelser som går att hitta i texterna är få i 

förhållande till New Age i sin helhet och det är svårt att avgöra vilka influenser som 

kommer ifrån Stevie Wonder, New Age eller den omgivande motståndsrörelsen. Det 

finns dock, enligt mig, absolut en koppling och det är absolut möjligt att det religiösa 

budskapet i Stevie Wonders texter påverkats av New Age- föreställningar. 
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Appendix 

Stevie Wonder, New Age och skolan 

 New Age har på senare tid fått allt mer plats i vårt samhälle.  

Olav Hammer beskriver hur TV och tidningar ofta tar upp ämnen, som för inte alls så 

länge sedan hade ansetts ”underliga”. Ord som healing eller aura har blivit en del av 

många svenskars språk. Böcker om andlighet och personlig utveckling är en av de mest 

säljande genrerna inom litteraturvärlden.68

 För många barn som går i skolan idag är New Age en obemärkt naturlig del av vardagen. 

Till skillnad mot när jag gick i skolan, vilket inte var alltför länge sedan, då New Age- 

begrepp som healing eller livsenergi var väldigt exostiska. Att det finns en annan 

förhållning till New Age- fenomen idag gör, att vi också måste uppmärksamma dessa 

fenomen tydligare i vår undervisning. 

 Hur introducerar man då ett så kompliserat och mångfasceterat fält som New Age för sina 

elever? Vad säger styrdokumenten? 

 I Lpf 94 kan vi läsa att undervisningen bland annat ska sträva mot att eleven… 

 
…kan överblicka större kunskapsfält och utvecklar en analytisk förmåga och närmar sig 

ett alltmer vetenskapligt sätt att arbeta och tänka…69

 

 I kursplanen för religionsämnet på gymnasieskolan står att: 

 
Utbildningen i ämnet religionskunskap syftar till att ge möjligheter att reflektera över 

existentiella och etiska frågor ur olika perspektiv samt till att ge ökad förståelse för att 

andra kan komma till andra tolkningar än den egna.70

 

 Och att undervisningen i ämnet ska sträva mot att eleven… 

 
…utvecklar sin förståelse för hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i människors 

sätt att tänka, skapa och handla…71

 
68 Hammer, Olav. 2004. På spaning efter helheten. New Age- en ny folktro? Sid. 15 
69 Lpf 94 
70 Kursinfo. (2006-01-03) 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=8&skolform=21&id=RE&extraId
= 
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 Att introducera New Age i undervisningen med hjälp av en popartists texter, till exempel 

Stevie Wonder, skulle faktiskt kunna vara ett bra sätt att närma sig ämnet. Genom att 

eleven själv får undersöka texterna tränas den analytiska förmågan. För att hitta vad du 

letar efter behöver du också ha ett helhetsperspektiv på kunskapsområdet, vilket är ett 

strävansmål i Lpf 94. När man analyserar ett textmaterial så gör man naturligtvis 

tolkningar. Dessa leder till att olika elever troligtvis tolkar texterna på olika sätt, vilket 

ökar infallsvinklarna och perspektiven i undervisningen. Om undervisningen kan utgå från 

elevernas olika frågor och olika perspektiv  kring texterna, så kan ämnet introduceras på 

ett sätt som gör det lättare för eleverna att förstå den splittrade strukturen inom New Age.  

 Att använda sig av populära artisters texter kan i första hand säkert bidra till elevens 

intresse, men det ger också en förståelse för hur religionen gestaltar sig på olika sätt i vårt 

samhälle. Religion finns inte bara i kyrkor, moskéer eller synagogor. Religionen finns 

överallt, också i populärmusik. Att överhuvudet taget studera New Age- företeelser som 

religiösa fenomen ger en vardagskoppling till undervisningen, då många av dessa 

företeelser är vardagsnära. Att spå i tarotkort eller att testa olika hälsokurer är ju något 

som de flesta av oss ser som helt naturliga delar av våra liv.  

 Så även fast ämnet kan kännas svårt att presentera på ett begripligt sätt, så är det viktigt 

att det tas upp i undervisningen. Kan man då utgå från elevernas egna funderingar så har 

man åtminstone en bra grund att stå på. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
71 Ibid. 
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Bilaga, sångtexter 

You and I (We can conquer the world), Talking Book 

Here we are on earth together, 
It's you and I, 

God has made us fall in love, it's true, 
I've really found someone like you, 

 
Will it say the love you feel for me, will it say, 

That you will be by my side 
To see me through, 

Until my life is through, 
 

Well, in my mind, we can conquer the world, 
In love you and I, you and I, you and I, 

 
I am glad at least in my life I found someone 

That may not be here forever to see me through, 
But I found strength in you, 

I only pray that I have shown you a brighter day, 
Because that's all that I am living for, you see, 

Don't worry what happens to me. 
 

Cause' in my mind, you will stay here always, 
In love, you and I, you and I, you and I, you and I 

In my mind we can conquer the world 
In love, you and I, you and I, you and I. 

 
 

Superstition, Talking Book 

Very superstitious, writing's on the wall, 
Very superstitious, ladders bout' to fall, 

Thirteen month old baby, broke the lookin' glass 
Seven years of bad luck, the good things in your past. 

 
When you believe in things that you don't understand, 

Then you suffer, 
Superstition ain't the way 

 
Very superstitious, wash your face and hands, 

Rid me of the problem, do all that you can, 
Keep me in a daydream, keep me goin' strong, 

You don't wanna save me, sad is my song. 
 

When you believe in things that you don't understand, 
Then you suffer, 
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Superstition ain't the way, yeh, yeh. 
 

Very superstitious, nothin' more to say, 
Very superstitious, the devil's on his way, 

Thirteen month old baby, broke the lookin' glass, 
Seven years of bad luck, good things in your past 

 
When you believe in things that you don't understand, 

Then you suffer, 
Superstition ain't the way, no, no, no. 

 
 

I Believe (When I fall in love it will be forever), Talkning Book 

Shattered dreams, worthless years, 
Here am I encased inside a hollow shell, 

Life began, then was done, 
Now I stare into a cold and empty well. 

 
The many sounds that meet our ears, the sights our eyes behold, 

Will open up our merging hearts, 
And feed our empty souls. 

 
I believe when I fall in love with you it will be forever, 
I believe when I fall in love this time it will be forever. 

 
Without despair we will share, 

And the joys of caring will not be replaced, 
What has been must never end 

And with the strength we have won't be erased, 
When the truths of love are planted firm, 

They won't be hard to find, 
And the words of love I speak to you will echo in your mind. 

 
I believe when I fall in love with you it will be forever, 
I believe when I fall in love this time it will be forever. 

 
I believe when I fall in love with you it will be forever, 
I believe when I fall in love with you it will be forever. 

 
I'm so glad that I found someone to believe in again, 
I'm so glad that I found someone to believe in again. 

 
God surely answered my prayer, 
God surely answered by prayer, 

You know God surely answered my prayer, 
You know God surely answered my prayer, 

God always will answer your prayers, 
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Believe in one who will answer my prayer, 
Thank you God. 

 
Come on, let's fall in love, 

You're the woman I've been waiting for, 
Come on, let's fall in love, 

You're the girl that I really adore, 
Come on, let's fall in love... etc. 

 

Higher Ground, Innervisions 

People keep on learnin' 
Soldiers keep on warrin' 
World keep on turnin' 

Cause it won't be too long 
 

Powers keep on lyin' 
While your people keep on dyin' 

World keep on turnin' 
Cause it won't be too long 

 
I'm so darn glad he let me try it again 

Cause my last time on earth I lived a whole world of sin 
I'm so glad that I know more than I knew then 

Gonna keep on tryin' 
Till I reach the highest ground 

 
Teachers keep on teachin' 

Preachers keep on preachin' 
World keep on turnin' 

Cause it won't be too long 
Oh no 

 
Lovers keep on lovin' 

Believers keep on believin' 
Sleepers just stop sleepin' 
Cause it won't be too long 

Oh no 
 

I'm so glad that he let me try it again 
Cause my last time on earth I lived a whole world of sin 

I'm so glad that I know more than I knew then 
Gonna keep on tryin' 

Till I reach my highest ground...Whew! 
Till I reach my highest ground 
No one's gonna bring me down 

Oh no 
Till I reach my highest ground 
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Don't you let nobody bring you down (they'll sho 'nuff try) 
God is gonna show you higher ground 
He's the only friend you have around 

 
  
 

Jesus Children of America, Innervisions 

Hello Jesus 
Jesus children 

Jesus loves you 
Jesus children 

Hello children Jesus loves you of America 
 

Are you hearing 
What he's saying? 
Are you feeling 

What you're praying? 
Are you hearing, praying, feeling what you say inside? 

 
You'd better tell 
Your story fast... 

And if you lie 
It will come to pass... 

 
Tell me! 

Tell me holy 
Holy roller 
Holy roller 

Are you standing 
Are you standing 
Like a soldier? 
Like a soldier? 

Waell... 
Are you standing for everything you talk about? 

Holy roller... 
 

Say 
Transcen 

Transcendental 
Dental meditation 

Meditation 
Speaks of 

Speaks of inner 
Inner Preservation 

Preservation 
Waell... 

Transcendental meditation gives you peace of 
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Peace of mind 
 

You'd better tell 
Your story fast... 

And if you lie 
It will come to pass... 

Tell 'em 
Don't lie to 'em 
Don't tell lies 

Tell 'em 
Don't lie to 'em 

 
Ooh, hu hu... uh uh uh...yeah 

 
Tell 'em 

Don't lie to 'em 
Tell 'em 

Don't lie to 'em 
Tell 'em Jesus 

 
Tell me 

Tell me junkie 
If you're able 
If you're able 

Playing 
Are you playing your cards 

On the table 
On the table 

Yeah... 
Are you happy when you stick a needle in your vein 

Hey hey 
Tell the children 

Hey hey hey 
 

Jesus 
Jesus died on 
Cross for you 
Cross for you 

Mary 
Mary is just 

Looking at you 
Looking at you 

Yeah... 
Mother Mary feels so much pain 

Looking at him 
 

So. you better tell 
Tell your story 

Your story fast... 
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Tell your story, story! 
And if you lie 

Yeah, tell your story 
It will come to pass 

Yeah, tell your story, story! 
 

Um... um I need you Jesus 
 

 

Heaven is 10 Zillion Light Years Away, Fulfillingness’ First Finale 

They say that heaven is 10 zillion light years away 
And just the pure at heart will walk her righteous streets someday 

They say that heaven is 10 zillion light years away 
But if there is a God, we need Him now 

"Where is your God" 
That's what my friends ask me 

And I say it's taken Him so long 
'Cause we've got so far to come... 

 
Tell me people 

Why can't they say that hate is 10 zillion light years away 
Why can't the light of good shine God's love in every soul 

Why must my color black make me a lesser man 
I thought this world was made for every man 
He loves us all, that's what my God tells me 

And I say it's taken Him so long 
'Cause we've got so far to come... 

 
But in my heart I can feel it, yeah, 

Feel His spirit wow oh woo... 
Feel it, yeah, feel His spirit... 

 
I... can't say that heaven is 10 zillion light years away 

But if so let all be pure at heart 
Just to walk her righteous streets I pray 

Let God's love shine within to save our evil souls 
For those who don't believe will never see the light 

"Where is my God" - He lives inside of me 
And I say it's taken Him so long 

'Cause we've got so far to come... 
No people, "where is your God?" 

Inside please let Him be 
And I say it's taken Him so long 

'Cause we've got so far to come... 
 

But if you open your heart you can feel it yeah yeah 
Feel His spirit, yeah 
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Feel it, feel His spirit, wow oh wow... 
Feel it, you can feel His spirit 

I opened my heart one morning and  
I sho nuff could feel it yeah yeah 

Feel His spirit yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah 
You can feel it, yeah, feel His spirit 
You can feel it, yeah, feel His spirit 

 

They Won’t Go when I Go, Fullfillingness’ First Finale 

They Won't Go When I Go 
Music Stevie Wonder - Lyrics Yvonne Wright 

No more lying friends 
Wanting tragic ends 

Though they do pretend 
They won't go when I go 
All those bleeding hearts 
With sorrows to impart 

Were right here from the start 
And they won't go when I go 
And I'll go where I've longed 

To go so long 
Away from tears 

Gone from painful cries 
Away from saddened eyes 
Along with him I'll bide 

Because they won't go when I go 
Big men feeling small 

Weak ones standing tall 
I will watch them fall 

They won't go when I go 
And I'll go where I've longed 

To go so long 
Away from tears 

Unclean minds mislead the pure 
The innocent will leave for sure 
For them there is a resting place 

People sinning just for fun 
They will never see the sun 

For they can never show their faces 
There ain't no room for the hopeless sinner 

Who will take more than he will give 
He ain't hardly gonna give 
The greed of man will be 

Far away from me 
And my soul will be free 
They won't go when I go 
Since my soul conceived 
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All that I believe 
The kingdom I will see 

'Cause they won't go when I go 
When I go 

Where I'll go 
No one can keep me 

From my destiny. 
 

 

Bird of Beauty, Fullfillingness’ First Finale 

Uuh uh 
Do do do do do do 
Do do do do do do 

 
Ooh oh 

Do do do do do do 
Do do do do do do 

 
Simon says that now your mind desires a vacation, 

Free to join in fun and plenty recreation. 
There awaits you a ticket 

At Please Have A Good Time Station, 
'Cause what is, is gonna stay, 

Til ole Father Time decides to change. 
 

Simon says that your mind is requesting furliugh, 
Let it find the answers to things 

That you've always wanted to know. 
There's a tour of many places 

That you've always wanted to go, 
And to me that sure sounds best 

'Cause it means happiness for you. 
 

There is so much in life for you to feel 
Unfound in white, red, or yellow pills. 
A mind excursion can be such a trill, 

You please satisfy, 
Take a chance and ride 

The bird of beauty of the sky. 
 

Do do do do do do do do do do do do 
Do do do do do do do do do do do do 

 
Tudo bem você deve descannar a sua mente, 

Não faz mal o qu vai acontecer daqui pra fente. 
Vai cantar alegria....... 

Voce coracao assim tao feliz ja vai cantar carnaval. 
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There is so much in life for you to feel 
Unfound in white, red, or yellow pills. 
A mind excursion can be such a trill, 

You please satisfy, 
Take a chance and ride 

The bird of beauty of the sky. 
 

Do do do do do do  
Do do do do do do (The bird of beauty of the sky) 

 
Do do do do do do  

Do do do do do do (The bird of beauty of the sky) 
 

Big Brother, Talking Book 

Your name is big brother 
You say that you're watching me on the tele, 

Seeing me go nowhere, 
Your name is big brother, 

You say that you're tired of me protesting, 
Children dying everyday, 

My name is nobody 
But I can't wait to see your face inside my door. 

 
Your name is big brother 

You say that you got me all in your notebook, 
Writing it down everyday, 
Your name is I'll see ya, 

I'll change if you vote me in as the pres, 
The President of your soul 

I live in the ghetto, 
You just come to visit me 'round election time. 

 
I live in the ghetto, 

Someday I will move on my feet to the other side, 
My name is secluded, we live in a house the size of a matchbox, 

Roaches live with us wall to wall, 
 

You've killed all our leaders, 
I don't even have to do nothin' to you, 
You'll cause your own country to fall. 

 

Living for the City, Innervisions 

A boy is born in hard time Mississippi 
Surrounded by four walls that ain't so pretty 
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His parents give him love and affection 
To keep him strong moving in the right direction 

Living just enough, just enough for the city...ee ha! 
 

His father works some days for fourteen hours 
And you can bet he barely makes a dollar 

His mother goes to scrub the floors for many 
And you'd best believe she hardly gets a penny 

Living just enough, just enough for the city... yeah! 
 

His sister's black but she is sho'nuff pretty 
Her skirt is short but Lord her legs are sturdy 

To walk to school she's got to get up early 
Her clothes are old but never are they dirty 

Living just enough, just enough for the city...um hum 
 

Her brother's smart he's got more sense than many 
His patience's long but soon he won't have any 

To find a job is like a haystack needle 
Cause where he lives they don't use colored people 

Living just enough, just enough for the city... 
 

Living just enough... 
For the city... ooh, ooh 
(Repeat several times) 

 
His hair is long, his feet are hard and gritty 

He spends his life walking the streets of New York City 
He's almost dead from breathing in air pollution 

He tried to vote but to him there's no solution 
Living just enough, just enough for the city... 

yeah, yeah, yeah! 
 

I hope you hear inside my voice of sorrow 
And that it motivates you to make a better tomorrow 
This place is cruel no where could be much colder 

If we don't change the world will soon be over 
Living just enough, stop giving just enough for the city!!!! 

 
La, La, La, La, La, La, 

Da Ba Da Da Da Da Da Da 
Da Da Da Da Da Da 

Da Da Da Da Da Da Da Da Da 
 

He’s Misstra Know- It- All, Innervisions 

He's a man 
With a plan 
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Got a counterfeit dollar in his hand 
He's Misstra Know-It-All 

 
Playin' hard 
Talkin' fast 

Makin' sure that he won't be the last 
He's Misstra Know-It-All 

 
Makes a deal 
With a smile 

Knowin' all the time that his lie's a mile 
He's Misstra Know-It-All 

 
Must be seen 

There's no doubt 
He's the coolest one with the biggest mouth 

He's Misstra Know-It-All 
 

If you tell him he's livin' fast 
He will say what do you know 

If you had my kind of cash 
You'd have more than one place to go oh 

 
Oou... oou... oou oou... oou... 

 
Any place 

He will play 
His only concern is how much you'll pay 

He's Misstra Know-It-All 
 

If he shakes 
On a bet 

He's the kind of dude that won't pay his debt 
He's Misstra Know-It-All 

 
When you say that he's livin wrong 

He'll tell you he knows he's livin' right 
And you'd be a stronger man 

If you took Misstra Know-lt-All's advice oh oh 
 

oou... oou... oou oou... oou... 
 

He's the man 
With a plan 

Got a counterfeit dollar in his hand 
He's Misstra Know-It-All 

 
Take my work 
Please beware 
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Of a man that just don't give a care no 
He's Misstra Know-It-All (Look out he's coming) 

 
Dum bum bum ba bum bum, 
Dum bum bum ba bum bum 
Bum bum bum bum bum Say 

He's Misstra Know-It-All 
 

Can this line 
Take his hand 

Take your hat off to the man who's got the plan 
He's Misstra Know-It-All 

 
Every boy take your hand 

To the man that's got the plan 
He's Misstra Know-It-All 

 
Give a hand to the man 

That you know he's got the plan 
He's Misstra Know-It-All 

 
Give a hand to the man 

Don't you know darn well he's got the super plan 
He's Misstra Know-It-All 

 
Give a hand to the man 

You know damn well he's got the super plan 
He's Misstra Know-It-All 

 
If we had less of him 

Don't you know we'd have a better land 
He's Misstra Know-It-All 

 
So give a hand to the man 

Although you've given out as much as you can 
He's Misstra Know-It-All 

 
Check his sound out 

He'll tell it all 
Hey 

You talk too much you worry me to death 
He's Misstra Know-It-All 

 

You Haven’t Done Nothin, Fulfillingness’ First Finale 

We are amazed but not amused 
By all the things you say that you'll do 

Though much concerned but not involved 
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With decisions that are made by you 
 

But we are sick and tired of hearing your song 
Telling how you are gonna change right from wrong 

'Cause if you really want to hear our views 
"You haven't done nothing"! 

 
It's not too cool to be ridiculed  

But you brought this upon yourself 
The world is tired of pacifiers 

We want the truth and nothing else 
 

And we are sick and tired of hearing your song 
Telling how you are gonna change right from wrong 

'Cause if you really want to hear our views 
"You haven't done nothing"! 

 
Jackson 5 join along with me say 

Doo doo wop - hey hey hey 
Doo doo wop - wow wow wow  

Doo doo wop - co co co  
Doo doo wop - naw naw naw 
Doo doo wop - bum bum bum  

Doo doo wop 
 

We would not care to wake up to the nightmare 
That's becoming real life 

But when mislead who knows a person's mind 
Can turn as cold as ice un hum 

 
Why do you keep on making us hear your song 

Telling us how you are changing right from wrong 
'Cause if you really want to hear our views 

"You haven't done nothing"! 
Yeah 

 
Jackson 5 sing along again say 

Doo doo wop 
Doo doo wop - oh 

Doo doo wop - co co co  
Doo doo wop - sing it baby 

Doo doo wop - bum bum bum  
Doo doo wop - um  

Sing it loud for your people say 
Doo doo wop - um um um  

 
Doo doo wop - stand up be counted, say 

Doo doo wop - co co co  
Doo doo wop - ow 
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Doo doo wop - bum bum bum  
Doo doo wop - ah hum 
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