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Hvid Sjokolade, Hvad kan jeg bli’e? | Opgaveark 

 
 

 

Hiphop har været stort og vigtigt i Næstved siden 1984, og en af de største 

musikgrupper har været Hvid Sjokolade. De har lavet sangen ”Hvad kan jeg 

bli’e?” som blandt andet handler om fremtiden og om en følelse af ikke at 

passe ind. Nummeret er en god introduktion til hiphopkulturen, både i 

Næstved og i verden. 

 

 

 

1. Hør sangen  
 

Find den på Spotify, Youtube eller et andet sted. 
 

 
 

2. Gå sammen i grupper og svar på spørgsmålene på de næste 
sider.  
 

På hver side er der et stykke tekst I skal læse, og neden under det, et 
spørgsmål og nogle linjer og lister I skal fylde ud med jeres svar. 
Husk, der er tre sider! 

 

 

3. Medbring jeres svar på den guidede tur. 

 

God fornøjelse, og vi ses! 
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Hvid Sjokolade, Hvad kan jeg bli’e? | Spørgsmål 

 

 

1. ”Jeg vil danse gennem livet, ledsaget af en vilje 
Til at møde folk og føle vi' familie 

Vær' intellektuel, te mig som en spasser 
Hviske kærlige ord og grine højt som Dirch Passer 

Ja, det' mit mål mor, få livet bestået 
Ku' stå på egne ben selv når strømmen den er gået 

Men min sagsbehandlers ord 
Handler ik' om ligestilling overfor Moder Jord 

Jeg ka' bli' pengemand og udnytte de små 
Stå som bartender, servere små grå 

Jeg ka' bli' bistandsklient så jeg får pengene betalt 
Eller Urobetjent så ultravold er legalt 

Der' skrevet bøger om hvordan man bliver borger 
Det er 37 timer værd og helst lidt derover 

Men hvad nu hvis jeg si'r at jeg har andre værdier?” 

 
Spørgsmål: 

I verset fortæller Jeg-personen om ting han gerne vil, og ting han ikke vil. Men 
hvad er hvad?  

Lav en minus-liste over ting han ikke vil, og en plus-liste over ting han gerne 
vil. 
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2. ”Hvad kan jeg bli'e? - Du ka' bli' som de vil ha' det 

Hvad skal jeg gøre? - Sige fra eller ta' det 
Hvad kan jeg bli'e? - Du ka' bli' en god borger 

Der står op og ta'r på job og så ta'r hjem igen og sover... 
 

Hvad kan jeg bli'e? - Du ka' bli' som de vil ha' det 
Hvad skal jeg gøre? - Sige fra eller ta' det 

Hvad kan jeg bli'e? - Du ka' bli'e som de andre 

Knokle røven ud af bukserne og ingenting forandre...” 
 

Spørgsmål: Jeg-fortælleren synger i omkvædet om andre der gerne vil have 
man er på en bestemt måde, eller at man skal være som de andre.  

 
Hvem tror I at ”de” som gerne vil have at man er på en bestemt måde er?  

 
Prøv at beskrive hvem I tror det kunne være og skriv jeres bud nedenfor – 

måske kender I det fra jer selv, at der er nogen der gerne vil have I skal være 
på en bestemt måde. 
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3. ”Jeg træder vande i min verden, prøver på at svømme 

Gennem drømme, gennem rim der flyder 
Dybt i en undergrund og dybt i mit sind 

Min scene er en tømmerflåde, funken er min vind 
Så jeg sejler rundt mellem øer og banker 

Søger efter bund, går på grund p.g.a. tanker 
Ser skavanker der lig'som sten 

Ik' vil la' sig rokke, men heller' spænde ben 

Hvornår er tiden inde til at opnå retfærdighed 
Fællesskab og lighed, personlig frihed 

Hvor længe kan jeg tro, at alt bliver godt når 
Jeg ikke ved en skid og ska' la' andre vælge for mig 

[…] 
Jeg' kun en lille fisk i oceanet 

Der drømmer om en å der ikke er forurenet 
Eller drænet for funk, et Sjokoladeland 

Hvor folk må vær' sig selv, hvis de kan...”  

 

 
Spørgsmål: 
I verset ovenfor synger jeg-personen om sine drømme.  

 
Hvad er det for en verden han drømmer om? 

 

Find mindst 5 ord eller sætninger – og gerne flere! - der beskriver det, og skriv 
dem på linjerne nedenfor: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________

______________________

______________________

______________________ 

______________________

______________________

______________________

______________________ 


