
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   
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