Taylor Swift –
«Mean»
Klassemøtet

Taylor Swift - “Mean”
- prosess
 Sangen «Mean» er laget av Taylor Swift og er på
hennes tredje studioalbum Speak now (2010).
 Kjøp sangen eller CD-en. Videoen med sangen
kan sees på YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=jYa1eI1hpDE
 Spill sangen/videoen for elevene
 La elevene få en kopi av teksten
 Drøft teksten med utgangspunkt i spørsmålene

Taylor Swift - “Mean”
- noen spørsmål til samtale (1)
 Hvilke historier blir fortalt i sangen?
 Hvordan synes du fortellingene og stemningen
i sangen/videoen er knyttet sammen?
 Hvordan går det med de som er involvert i de
ulike fortellingene i videoen?
 Hvor realistisk tror du at det er at alle kommer
styrket ut av de har blitt utsatt for?

Taylor Swift - “Mean”
- noen spørsmål til samtale (2)
 I teksten synger Taylor Swift:

 «Why you gotta be so mean?» (Hvorfor må du være
så fæl/motbydelig?)


«You

have pointed out my flaws again” (Du har
påpekt mine feil igjen)

 Til slutt synger hun:

 «I just wanna feel okay again”

 Hva gjør at noen er at noen mennesker er «mean»?
 Hva kan skje med de som ikke føler seg «ok again»?
 Hva gjør mobbing med den psykiske helsen til de som
har blitt utsatt for det?

Taylor Swift - “Mean” (1)
- videoen
 Videoen viser Taylor Swift og bandet hennes avbrutt av
flere fortellinger om barn og unge som er utsatt for
mobbing. En gutt blir trakassert av andre gutter i en
fotballklubb fordi han leser et moteblad. En jente tjener
penger til college med å bære et kostyme for en
fastfoodresturant, mens andre jenter kaster mat på henne.
Taylor Swift er selv bundet fast til jernbaneskinnene av en
skurk. Den sentrale fortellingen handler om en jente som
blir avvist av en gruppe andre jenter, fordi hun har på seg et
annet farget bånd rundt livet enn de andre jentene.

Taylor Swift - “Mean” (2)
- videoen
 Tre minutter ut i videoen skjer det «et brudd» og de
ulike fortellingene knyttes sammen og finner sin
lykkelige løsning: Taylor Swift og bandet blir berømte
og opptrer på en fasjonabel nattklubb. Gutten som
leste i motebladet blir en berømt designer, jenta med
fastfoodreklamen har blitt leder på college. Taylor Swift
fjerner lett tauene som binder henne fast og går
uanstrengt bort fra jernbanesporet. Den siste scenen
viser jenta med det unike fargete båndet rundt livet.
Hun er eneste publikummer i teateret og applauderer
mens Swift avslutter sin opptreden.

Taylor Swift - “Mean”
- teksten (1)
You, with your words like knives
And swords and weapons that you use against me
You have knocked me off my feet again
Got me feeling like I'm nothing
You, with your voice like nails on a chalkboard
Calling me out when I'm wounded
You picking on the weaker man
You can take me down with just one single blow
But you don't know, what you don't know...

Taylor Swift - “Mean”
- teksten (2)
Chorus
Someday I'll be living in a big ol' city
And all you're ever gonna be is mean
Someday I'll be big enough so you can't hit me
And all you're ever gonna be is mean
Why you gotta be so mean?

Taylor Swift - “Mean”
- teksten (3)

You, with your switching sides
And your wildfire lies and your humiliation
You have pointed out my flaws again
As if I don't already see them
I walk with my head down
Trying to block you out 'cause I'll never impress you
I just wanna feel okay again
I bet you got pushed around
Somebody made you cold
But the cycle ends right now
'Cause you can't lead me down that road
And you don't know, what you don't know...

Taylor Swift - “Mean”
- teksten (4)
Chorus
Someday I'll be living in a big ol' city
And all you're ever gonna be is mean
Someday I'll be big enough so you can't hit me
And all you're ever gonna be is mean
Why you gotta be so mean?

Taylor Swift - “Mean”
- teksten (5)
(…another verse)
All you are is mean
And a liar, and pathetic, and alone in life
And mean, and mean, and mean, and
mean

Taylor Swift - “Mean”
- teksten (6)
Chorus
But someday I'll be living in a big ol' city
And all you're ever gonna be is mean
Someday I'll be big enough so you can't hit me
And all you're ever gonna be is mean
Why you gotta be so mean?

Chorus-repeated

