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BARNAS KLIMAKONFERANSE 
En musikal om klimaspørsmål for- og med barn. 

 
Det er viktig at elevene bruker det språket som er naturlig for dem. Tilpass replikkene til den 
enkeltes dialekt. Tekst med rød skrift er info til lys- og lyd teknikere. 
 
Innledning: Film om naturvern (Gjerne elevenes egen film, med lokal tilpassing) Se 
eksempler: 
http://www.youtube.com/watch?v=8YVw-fHa8t0 

http://www.youtube.com/watch?v=-ydr-D2mvmI 

http://www.youtube.com/watch?v=b5XC_GjF-0I&feature=related 

1. scene: 
Scenen er mørklagt mens filmen blir vist. Lys på scenen når filmen er slutt. 
 
Rekvisitter: Et spisebord med stoler, duk, bestikk og litt mat (Familien sitter samlet rundt 
middagsbordet og spiser ”sunn” mat, for eksempel salat og vann). Noe som kan ligne en 
radiator og en lysbryter. Det står også en ”kjøkkenbenk” klar på scenen. 
 
 
Hjemme hos Gobi: (Familien består av mor, far, lillebror Tom og Gobi) 
Familien sitter i ro rundt spisebordet. De snakker om dagen som har vært.  

 

Far:   Hvordan har du hatt det på skolen i dag Gobi?   

Gobi: Jeg fikk igjen norskoppgaven min.  

Far: Hva sa læreren om den da? 

Gobi: Han sa at jeg hadde vært flink til å skrive om fjellturen vi hadde 

fjor.  

Far: (Svarer fortsatt veldig rolig) Ja det var lurt av deg å velge å skrive 

om noe som du likte så godt. Da er det alltid lettere å finne på noe å 

skrive om! (Far ser opp på Gobi) Men du virker ikke helt fornøyd? 

Gobi: (Slår oppgitt ut med armene) Er det 

Mor: Men hvorfor det da?  

så rart da!? Læreren leste den 

høyt for hele klassen, assa. Ha’kke vært så flau på lenge jeg!  
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Gobi: Nesten alle de andre i klassen hadde vært på ferie i syden!

Og jeg hadde bare gått i det dumme fjellet hele dagen. Det eneste vi 

så var stein og mose og noen sauer. Spiste fisk til frokost og klasket 

mygg til kvelds! 

  

Tom: (Ler høyt) Den var god, Gobi! Jeg husker den myggen assa! Svære 

som helikoptre, jo! 

Far: Nå må dere gi dere! Vi opplevde jo mye morsomt også! Husker 

dere ikke hvor flott det var da vi kunne se ut over hele

Gobi: Jammen! Det er jo bare fjell jo..  Og uansett hadde alle de andre 

vært på mye mer spennende turer. Særlig Ailo da! Han hadde vært 

på øyhopping i Hellas, han! Det er noe annet enn sauer og stein, 

ass! Eller Pia da, som hadde vært i Florida og besøkt Disneyland! 

(Gobi lener seg tilbake i stolen og legger armene i kors). 

 

Jotunheimen!  

Tom: Jeg vil også dra til Disneyland! Tenk å kjøre sånne store karuseller 

da! Og kanskje man får se Mikke og Langbein og Donald og og og.. 

(Han kommer ikke på flere figurer og blir avbrutt av Gobi) 

Gobi: (Har blitt ivrig, og lener seg fram over middagsbordet) Ja, nettopp! 

Og kanskje få se noen som er veldig kjente til og med! Tenk

Mor: Ja ja ja. (Mor er litt oppgitt og snakker overbærende til barna sine. 

Hun fortsetter å snakke mens hun begynner å rydde av bordet.)  

 så 

spennende det hadde vært da! 

Disneyland er sikkert fint og flott, men det er skrekkelig dyrt å 

reise dit.  

Man må kjøre fly i mange timer, og stå i kø med mange hundre 

mennesker som skal besøke alle attraksjonene.  

Billetter og alt annet man trenger koster mye, og vi må bo på hotell 

og kanskje leie bil også.  

Og har dere egentlig tenkt over hvor mye en slik ferie forurenser? 

(Mor legger hendene på skuldrene til Gobi) 
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Gobi: Forurenser? (Gobi retter seg opp på stolen og dytter vekk hendene til 

moren mens han/hun ser på opp på henne.)  

Nei. Altså, jeg vet jo at det koster mange penger! Men det er vel 

ikke snakk om forurensning, akkurat?  

Mor: Jammen tenk om alle skal bruke fly når de skal på ferie, da! 

Forurensning fra fly er noe av det som gir global oppvarming av 

jorda vår! 

Tom: (Avbryter, og ser undrende ut) Gobal opp-hva for no? 

Mor: Global oppvarming, Tom. (Mor tenker seg om et øyeblikk)  

Klarer du å tenke deg at jorda liksom er inni en kjempestor 

termos?  

Tom:   Jaaa -  eh.  Sånn som holder kakaoen varm, og saften kald? 

Mor: Ja, nettopp! Når vi forurenser mye, blir det mer av noen gasser 

rundt jorda vår. (Mor ”tegner” med store armbevegelser en 

jordklode) Den slipper varmen fra sola inn, men lite slipper ut igjen.  

Tom: Blir kakaoen enda varmere da? 

Mor: (Ler litt) Ja du kan kanskje si det sånn. Jorda blir varmere og 

varmere, og da kan mye forandre seg. Til og med årstidene kan bli 

annerledes. 

Gobi: Er det derfor noen snakker om at isbreene våre kan smelte?  

Far: Ja nettopp, og derfor er det viktig at vi alle gjør så godt vi kan for å 

stoppe dette. 

Tom: Jammen, jeg skjønner ikke hva vi

Gobi: Ikke jeg heller. Synes det høres litt skummelt ut også jeg! 

 kan gjøre?  

Far:  Det er mye vi kan gjøre selv. Vi kan prøve å spare litt alle sammen.  

Gobi:  Spare på hva da?   

Mor: Vi kan bruke mindre strøm og olje enn vi gjør i dag. Og kanskje 

bruke den på en smartere måte. 

Gobi: (Tenker seg litt om) Og ikke reise så mye med fly hvis vi ikke 

behøver det og sånn? 
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