
Forberede appell: 
  
Rekvisitter: Gobi og Katla sitter på to stoler, som står skrått fra hverandre. Begge har en 

skriveblokk og penn i fanget. (De kan gjerne ha teksten på det som skal leses på blokken)  

(Når lysest tennes er scenen delt i to, og vi er hjemme hos Gobi og Katla). Begge sitter på 
hver sin stol og forbereder sin appell, som de vil holde for dommerpanelet på skolen. De sitter 
med en skriveblokk i fanget og grubler på hva de skal skrive. Begge lurer på om de har tatt 
med det viktigste og om de har selvtillit nok til å dra til konferansen i København. Når den 
ene har replikker jobber den andre med sine notater. 
En følgespot følger den personen som snakker.  
 
Hos Gobi: 
Sitter med en penn i hånden og en skriveblokk ligger i fanget. Leser høyt og sakte fra notatene 

sine.  

Utslipp av klimagasser kan føre til at gjennomsnittstemperaturen ved 

jordoverflaten øker.   

(Kikker opp en stund fra boken, og biter litt i pennen.  Fortsetter å lese høyt og sakte)  

Dette kan forandre nedbørsmønstre og vindsystemer, forflytte klimasoner og 

heve havnivået. (trekker pusten og sukker høyt)  

Jeg skjønner ikke alt som står her, jeg! Lurer på om det egentlig har gått for 

langt med denne forurensningen? Kanskje det er for sent å endre på alt som har 

gått galt?  

(tenker seg om en liten stund)  Men da hadde de vel ikke lagd sånne 

klimakonferanser.? 

(Fortsetter å gruble over disse spørsmålene, mens lyset føres over på Katlas side)

  

 

 

Hos Katla: 
Sitter og forbereder appellen sin, og leser sakte og høyt fra arket foran seg.  

Klimaendring er en av vår tids største utfordringer. (Stopper opp og biter litt i 

blyanten. Hun tenker seg om før hun fortsetter å skrive.  

Vi må regne med en varmere klode i framtiden, derfor er det viktig å redusere 

utslippene av klimagasser og begrense konsekvensene.  

(Katla kikker opp fra arket og sier):  



Oj. Jeg skjønner ikke hva jeg skriver selv engang jeg! (liten tenkepause) Kanskje 

jeg heller skal skrive om hva hver familie i Norge selv kan gjøre! (sier litt lavere) 

Bare se på min egen familie liksom. De er’ke akkurat verdens beste forbilde! 

 Hos Gobi: 
Reiser seg fra stolen, holder arket opp foran seg og leser med høytidelig stemme: 

Forskning viser at klimaet forandrer seg. Vi ser endringer allerede i dag. 

Temperaturen vil trolig stige de neste 100 år selv om vi får redusert utslippene av 

klimagasser. Derfor er det viktig at vi som er barn bryr oss om framtida vår.  

Gobi lar arket falle ned foran seg, og ser rett fram mot publikum.  

Tenk om jeg ikke får dra! (med mer intens stemme)  

De må jo skjønne at jeg er den rette!  Tenker seg om og biter i pennen igjen) 

Men kanskje jeg heller må prøve å si det med mine egne ord. (Setter seg ned igjen 

og fortsetter å skrive). 

Hos Katla: 
Katla reiser seg fra stolen og tar noen skritt framover. Leser høyt fra arket sitt. 

Klimaproblemet angår alle mennesker i hele verden. Derfor må alle se på hva de 

selv kan gjøre. Særlig vi som er unge, for det er vår fremtid det gjelder. Vi må få 

mennesker til å samarbeide. Vi må bruke mindre olje og strøm, og bruke de 

tingene vi har lenger. (Lar arket synke ned på fanget og ser ut på publikum)  

Det høres så alvorlig ut! Tenk om alle bare begynner å le av meg!? Tenk om jeg 

ikke kan nok!  

(Forspillet på sangen begynner og Katla reiser seg fra stolen) 



GI MEG EN SJANSE   
 

Katla: Jeg lurer på hvem jeg er. 

 Og hva jeg kan bidra med der?  

 Har jeg kunnskap om hva som må til? 

 Ser jeg verden slik andre vil? 

 Jeg føler meg så liten, for oppgaven er så svær! 

 Kanskje er det bedre for meg å være her? 

 

 Ref: Gi meg en sjanse til å vise hva jeg kan! 

 Jeg vil vise verden at jeg tror at det går an. 

 Hvis hele verden bidrar for å redde Moder jord,  

 Kan miljøet vårt bedres, det blir mer enn fagre ord. 

 

Gobi: Jeg lurer på hva vi får til. 

 På konferansens mange spill. 

 Jeg vet at mye er galt! 

 Men står vi sammen kan vi klare alt! 

 Vi vil kjempe sammen, for fremtiden som er vår! 

 Nå må alle våkn’ opp for tiden bare går! 

 

 Ref: Gi meg en sjanse til å vise hva jeg kan! 

 Jeg vil vise verden at jeg tror at det går an 

 Hvis hele verden bidrar for å redde Moder jord,  

 kan miljøet vårt bedres, det blir mer enn fagre ord. 

Gobi: Gi meg en sjanse   til å vise hva jeg kan  

Katla:  ……..Gi meg en sjanse    ……for jeg vil 

Gobi: Jeg vil vise verden   at jeg tror at det går an. 

Katla: Vise verden            det går an. 

Begge: Hvis hele verden bidrar for å redde Moder jord,  

 kan miljøet vårt bedres, det blir mer enn fagre ord. 

 

Lyset fades og Gobi og 

Katla går ut av scenen 

på hver sin side.  

 



Etter Battle; 

 

Battle: 
Forspillet til battelen starter, og gruppene trekker seg inn i en halvsirkel. Se forslag til 

koreografi på DVD. Battelen avsluttes med at alle står steilt mot hverandre i midten av 

halvsirkelen. Gobi og Katla løper inn, for å stanse debattantene. 

 

Gobi: Stopp! Vi kan ikke fortsette å krangle på denne måten! 

Katla: Nei, alle må høre på hverandre og begynne å samarbeide!  

Elev 1: Vi må slutte å bruke opp de fossile energikildene! 

Elev 2: Vi må begynne å tenke på hva som er best for jorda! 

Elev 3:  Ja! Vi må tenke på miljøet og drivhuseffekten! 

 

DRIVHUSEFFEKTEN 
 

Gobi og Katla:  Stopp og tenk! For snart kan det være for sent! 

Skal alt brukes opp må noen si stopp! Nå må alle mennesker våkne opp! 

 

Solist:  Drivhuseffekten er et merkelig ord!  

  Den er slett ikke bra for noen på vår 

jord. 

  For olje kull og gass, skaper sfæren 

om til glass,  

slik at varmen holdes inn – og ingen vil vinne! 

 

Ref (alle): Stopp og tenk! For tiden ruller og går! 

Biologisk mat’riale har brukt millioner år,  

ja kanskje hundre millioner år! 

Stopp og tenk! For snart kan det være for sent! 

Skal alt brukes opp må noen si stopp! Nå må alle mennesker våkne opp! 

Åh – åh - åh  - åh - åh - åh - åh (Flerstemt) 

 



Solist: Vi vil få ekstremvær med storm og orkaner. 

Og vannet stiger mer enn vi aner! 

Klimaendringer og klimaavtaler - 

Politikere holder mest vakre taler! 

 

Solist: Nå må noe gjøres min venn! 

La ingen sovne igjen og igjen. 

Ta mye bedre vare på sfæren rundt jorda - 

Så alle får en fremtid vi gir bort til barna.  

 

Ref (alle): Stopp og tenk! For tiden ruller og går! … 

/:Åh – åh - åh  - åh - åh - åh – åh:/  

Åh – åh - åh  - åh - åh - åh - åh (a capella) 

Åh – åh - åh  - åh - åh - åh - åh   

 
Gobi: Skjønner dere nå? Hvis dere tenker mer på å tjene penger enn på hva som  

er best for miljøet, vil klima bli stadig verre og verre. 
 
Katla: Det er nå vi har sjansen til å redde jorda og alle som lever på den. Vi må 

bare legge en plan og gjøre de riktige tingene!  
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