Tusen tegninger – Karpe Diem
Nivå – A2/B1
Ferdighet: tale, lytte, reflektere, vokabular
Tema: Identitet, følelser,
Grammatikk: adjektiver
Ordforråd: svart – hvit, glad -trist, , rik – blakk, redd, ukjent, fri, hyggelig, fuglen-vinger
Oppgaver: tenk -par -del, oppklipt tekst, lukediktat,

1.Lytt til sangen i klasserommet. Presenter informasjon om Karpe Diem, Hvem er de og hva er deres
bakgrunn. Samtal så om budskapet i sangen. Hva er det Karpe Diem er opptatt av å formidle med
denne sangen.

Se nærmere på disse linjene og samtal om hva det betyr.
For jeg var fuglen på bakken og han var tvunget til å ville kappe vingene av meg før jeg fikk
sunget,
Du er ikke redd fordi det er ukjent, du er redd fordi du tror du kjenner meg, og jeg er ustemt –
har en bror som er hindu, og det handler om å godta at andre har en mor som – og kanskje en
far som – lærte dem noe annet om livet, som at himmelen er et mål og livet kanskje er en
casting.
for ett ord sier mer enn tusen tegninger.

2. Lytt til sangen i fellesskap i klassen igjen. Her fikk mine elever hele teksten oppklipt i
strimler. Aktiviteten gjør det mulig å tilpasse vanskegraden til elevgruppa. Jeg hadde klippet
opp teksten i 3 ulike vanskegrader.
3. Vi brukte også teksten som lukediktat for å lytte ut ord som vi jobbet med ellers. Jeg luket
ut disse ordene: svart – hvit, glad -trist, , rik – blakk, redd, ukjent, fri, hyggelig, fuglenvinger, mor-far, sønnen, tusen, grå

Karpe Diem er en norsk rapgruppe.

Det er to gutter i Karpe Diem. Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid og
Chirag Rashmikant Patel.
Magdi er 32 år og kommer fra Oslo. Faren hans er fra Egypt og moren
hans er fra Stryn i Norge. Han er muslim og han har bursdag 3. juni. Han
har studert på Universitet i Oslo.
Chirag er også 32 år. Han har bursdag 20 juli. Foreldrene hans kommer fra
India, men Chirag er født i Norge og har bodd i Norge hele sitt liv. Faren hans
kom som flyktning til Norge fra Uganda og moren kom fra India. Han har
studert på Høyskolen i Oslo.Chirag er hindu.
Karpe Diem ble startet i 2000 da Abdelmaguid og Patel møttes på videregående
skole.

De rapper om det å vokse opp i Norge, når man har en annen religion, bakgrunn
eller kanskje ikke ser helt norsk ut.
Sangen Tusen tegninger handler om at vi er mer enn bare religion, utseende eller
flyktning. Vi er alle mennesker og den handler om at vi må anerkjenne
hverandre.
Magdi sier:
Jeg er først og fremst veldig mye annet, men jeg er også religiøs. Det er ikke
den jeg er, men det er en del av det jeg er. Selv om jeg tar utgangspunkt i meg
selv som muslim og mine erfaringer i teksten, handler “Tusen tegninger” om
noe som er mye større enn meg. Den handler om å akseptere at noen tror,
uansett hva de tror på. Den handler om det positive ved tro, uansett hva du
tror på. Og den handler om hvor like vi er, uansett hva vi tror på.
- Magdi
http://genius.com/882978

https://www.youtube.com/watch?v=z1-f_OwmTdU&noredirect=1

[refreng x2]
Yaom al iama, gn oa nar
Oa kano iama, fishof Allah
(Dette er arabisk og betyr: Dommedagen, paradis eller helvete
Hvis det er paradis, vil jeg se Allah)

Er både svart og hvit,
er både glad og trist,
han så på passet mitt og kasta blikk, og traff meg.
For jeg var fuglen på bakken og han var tvunget til å ville kappe vingene av meg
før jeg fikk sunget,
sunget ut om profeten og om Gud.
Alle disse temaene som ellers er tabu, du tør du å si du ber i smug når du veit at
mange av dine ville sett på deg som sjuk.
For det er sjukt dette med å si, at Gud setter oss fri, Jeg utsetter å si at du ser på
en muslim, til jeg allerede har gjort inntrykk. Venter til vi blir litt kjent og
Magdi er ikke sinnsyk.
Du er ikke redd fordi det er ukjent, du er redd fordi du tror du kjenner meg, og
jeg er ustemt - Falsk.

Du må stemme meg fint. For jeg er hyggelig jeg, selvom - det er ikke fordi jeg
er muslim.
(refreng)
Er både hvit og svart, er både rik og blakk. Hun sa hun aldri hadde møtt en kar
som aldri drakk.
Og spurte meg om Gud dømte meg i svart-hvitt, for til og med muslimene hun
kjente drakk litt.
Men brorskapet er ikke lenger de som tror på det samme,
har en bror som er hindu, og det handler om å godta at andre har en mor som og kanskje en far som - lærte dem noe annet om livet, som at himmelen er et mål
og livet kanskje er en casting. Hakke masse svin på skogen men jeg har masse
marsvin. Og et marsvin er hodepine og aspirin.
Og hvis det får oss til å gjøre gode ting så hva syntes du om - La meg tro på Gud
og sånn - aner du hvor mange som har spurt meg hva du spurte om?
Lurte på hvorfor jeg ikke tar de valga de tar - du kan ikke gi Gud, så bare gi
faen.
(refreng)
Så de kaller meg grå, for jeg var ute om natta, men jeg tror på Gud og
dommedagen derpå.
Få venner vet om bønneteppet mitt, og Baba har ikke sett de feila sønnen hans
begikk, så jeg takker Gud, men jeg har ikke en talsmann.
Ta'kke en drink, ta'kke dop, ta'kke avstand. Ta'kke spørsmål når du bruker feil
finger, for ett ord sier mer enn tusen tegninger.

Lukediktat:
Ordbank:
: glad -trist, redd, ukjent, svart – hvit, rik – blakk, fri, hyggelig, fuglen-vingene, mor –
far, grå, sønnen, tusen

[refreng x2]
Yaom al iama, gn oa nar
Oa kano iama, fishof Allah
(Dette er arabisk og betyr: Dommedagen, paradis eller helvete
Hvis det er paradis, vil jeg se Allah)

Er både ____________og ____________,
er både ________ og _________,
han så på passet mitt og kasta blikk, og traff meg.
For jeg var ________ på bakken og han var tvunget til å ville kappe ________
av meg før jeg fikk sunget, sunget ut om profeten og om Gud.
Alle disse temaene som ellers er tabu, du tør du å si du ber i smug når du veit at
mange av dine ville sett på deg som sjuk.
For det er sjukt dette med å si, at Gud setter oss ______, Jeg utsetter å si at du
ser på en muslim, til jeg allerede har gjort inntrykk. Venter til vi blir litt kjent
og Magdi er ikke sinnsyk.

Du er ikke ________ fordi det er _________, du er redd fordi du tror du kjenner
meg, og jeg er ustemt - Falsk.
Du må stemme meg fint. For jeg er _______ jeg, selvom - det er ikke fordi jeg
er muslim.
(refreng)
Er både _______ og ________, er både _______ og _______. Hun sa hun aldri
hadde møtt en kar som aldri drakk.
Og spurte meg om Gud dømte meg i svart-hvitt, for til og med muslimene hun
kjente drakk litt.
Men brorskapet er ikke lenger de som tror på det samme,
har en bror som er hindu, og det handler om å godta at andre har en ______ som
- og kanskje en ______ som - lærte dem noe annet om livet, som at himmelen er
et mål og livet kanskje er en casting. Hakke masse svin på skogen men jeg har
masse marsvin. Og et marsvin er hodepine og aspirin.
Og hvis det får oss til å gjøre gode ting så hva syntes du om - La meg tro på Gud
og sånn - aner du hvor mange som har spurt meg hva du spurte om?
Lurte på hvorfor jeg ikke tar de valga de tar - du kan ikke gi Gud, så bare gi
faen.
(refreng)
Så de kaller meg _______, for jeg var ute om natta, men jeg tror på Gud og
dommedagen derpå.
Få venner vet om bønneteppet mitt, og Baba har ikke sett de feila _______ hans
begikk, så jeg takker Gud, men jeg har ikke en talsmann.

Ta'kke en drink, ta'kke dop, ta'kke avstand. Ta'kke spørsmål når du bruker feil
finger, for ett ord sier mer enn _________ tegninger.

