
Friminutt:  
Rekvisitter: Mobiltelefoner. En lærer som har inspeksjon har f.eks. refleksvest. 

Elevene samles i grupper ute på skoleområdet. (bakgrunn på lerret kan enkelt skiftes slik at 
publikum forstår hvor handlingen utspiller seg) Noen kan stå i grupper og late som om de 
prater med hverandre, men aktivitetene kan ikke være støyende. To elever står i forkant av 
scenen og snakker om hvordan det vil være å komme med på konferansen. 
 
Rico: Jeg har innmari lyst til å være med på den konferansen, altså! 

Jack: Jeg og! Hadde vært dødskult å reise til ”Køben” uten foreldre! 

Rico: (Ler litt og dulter til kameraten)  

Du vil vel bare være med for å sjekke damer! 

Jack: But of course! (Retter på klærne og drar lua litt ned i panna)  

Må jo være det beste sjekketrikset i verden å si til dama at du er 

opptatt av miljø, da! 

Nicci: Så klart! Hør her nå!  (Retter seg opp og ”gestikulerer” med armene 

som om han skal holde en tale) Søte damer i nord, sør og vest, kom til 

gutta som byr på en miljøfest! Vi bryr oss om natur, miljø og 

fugler, dyr og trær, og vi vil gjerne være der de flotte damer er!  

Alle: (Ler og dulter til hverandre). 

Jack: Du er jo rene poeten Nicci! Men det spørs om jentene latt seg  

overbevise! 

Nicci: Si ikke det! Jeg tror vi hadde gjort det bra i ”Køben” jeg! 

Rico: (Tar tak i kameratene og drar dem bortover mot en jentegjeng) Dere 

ha’kke sjans til å lage en gode nok appeller kamerater! Vi får heller 

speide etter damer her vi er. 

 

Jack og Rico går bort til jentene og forsøker å få deres oppmerksomhet. Etter hvert går 

jentene bort fra dem og de blir stående for seg selv. 

En gjeng med både gutter og jenter nærmer seg fra den andre siden av scenen. Elev 1 og 2 
går litt foran de andre, og stirrer på en mobil som den ene holder i hånda. De ser seg rundt 
for å speide etter lærere. Det er nemlig ikke lov å ha med seg mobil på skolen. 
 
 
Elev 1: Skjønner ikke at du har råd til å kjøpe ennå en ny mobil, altså. Du 

fikk jo nettopp en ny til bursdagen din også! 



Elev 2: (Blåser en boble med tyggegummi som smeller før hun svarer) 

  

Hva så? Det er jo snart et halvt år siden! (Tygger iherdig på 

tyggisen) Dessuten så var det alt for lite plass til mp3-låter på den 

da, (mer tygging) og så jeg har ønsket meg denne i minst tre uker!  

Elev 3:   (Lener seg fram for å se mobilen bedre) Hva slags 

mobil er det da? 

Elev 2: (Himler med øynene og sukker høyt) Du ser vel at det er en I-phone 3 

GS, vel?! (*) Hun/han trekker pusten før hun begynner på 

oppramsingen: 

Den har 3,15 MegaPixler kamera, autofokus, touch fokus, video-

opptak og kan ta 30 bilder pr sekund! Jeg kan redigere video med 

den, den har talekontroll, treningssensor, og hvis jeg mister den så 

har den kompass og ”Find my iPhone”-funksjon! 

Elev 4: Det er vel ikke noe problem for deg! Du får vel bare en ny om du 

mister den! 

Elev 2:   (Svarer fornærmet) Jeg ha’kke tenkt å miste den, 

tenk!  

Elev 5: (Snakker overbærende til elev 2) Det er en ganske fin mobil det der, 

men jeg syntes det var viktigere med flere piksler på kameraet, jeg! 

Denne (holder opp sin mobil) fikk jeg av pappa da han kom hjem fra 

USA i forrige uke. 

 

De andre elevene flokker seg rundt ham og beundrer mobilen. Elev 6 trekker seg litt ut til 

siden. 

 

Elev 6: Fin den! Men jeg tror ikke noen av dem slår min, med over 4 Giga 

harddisk! 

 

Alle elevene stiller seg rundt elev 6. Elev 2 og 5 ser fornærmet ut. Gobi har stått i nærheten  

og hørt på diskusjonen. Nå går han/hun bort til de andre. 

 
Gobi: Dere har jo helt nye telefoner alle sammen! Sluttet de gamle å 

virke, eller? 

* 
Navnet 
byttes 
om 
nødven
dig ut 
med en 
nyere 
modell 



Elev 6: Nei ikke min, men den gamle hadde ikke plass til all musikken jeg 

ville ha på den! 

 

Alle ser på Gobi, og elev 1 legger en hånd på skulderen hans/hennes 

.  

Elev 1:   Få se på mobilen din da Gobi! 

Gobi:   Jeg ha’kke med meg min på skolen jeg.  

 
En mobilselger kommer inn på scenen under forspillet. Han går bort til flere av elevene i 
skolegården og viser fram ulike mobiltelefoner, men elevene trekker seg etter hvert unna ham. 
Selgeren har fancy klær, frisyre og evt. sminke, og har den nyeste (råeste) mobiltelefonen i 
hånden.  Det er tydelig at selgeren har elevene som målgruppe for salget, og spesielt Gobi. 
Selgeren synger alene på verset, men elever synger med på refrenget.  
  

MOBILSANGEN 
 

Snakkes: Nå, hvordan er det med deg? Trenger du ny mobil? Du kan få kjøpe av meg! 

Selger:     Er du ung? Er du rå? Vil du kjøpe kan du få! 

 Har du gammel mobil så ikke fortvil! 

Jeg har det du trenger, og du trenger ikke penger. 

 For kun kroner en, kan du bytte, væ’kke sen!  

 I vår jungel av tilbud er det lett å gå seg vill. 

 Jeg er der for deg, og jeg er veldig snill! 

 Vi har stor skjerm og liten skjerm, tasteknapp og touch. 

  Og fast og full og pakkepris hvis du er først! 

Ref: Takk for at du sender MMS, av eksen min med stygg hårsveis. 

 Takk for at du passer min lille engel når jeg vil ha litt fred. 

 Takk for at du tekster meg vitser når jeg kjeder meg på jobben. 

           Takk for at du er min venn, og for at vi sparer penger med fast pris i fra 

Chess! 

Selger: Vi har Telenor og Net Com og Tele 2 og Chess 

Ref. synges 
av elevene. 



En lærer som har 
inspeksjon nærmer 
seg gruppen med 
selgeren mot slutten 
av sangen, og elevene 
er raske med å putte 
mobiltelefonene i 
lommen sin og de 
sprer seg rundt i 
skolegården.  
 
Selgeren løper ut av 
scenen med læreren 
etter seg 
  
Det ringer inn til ny 
time, og alle går ut av 
scenen. 
 

 La oss fortelle hva som passer deg best! 

 Youngtalk og talkmore eller D juice og kontant,  

 Med venner og familie sparer du en slant!  

 Lurer du fortsatt på hva du skal velge? 

 Her er mitt utvalg av hva jeg kan selge.  

 Kanskje HTC og Nokia, og Siemens er best? 

 Sony Ericsson og Samsung skårer bra i test. 

 Når helgen kommer kan du kose deg hjemme. 

Legg deg på sofa’n, du kan taste og klemme. 

 På den nyeste mobilen med det beste av det beste. 

 I morgen kommer flere, gjør deg klar til den neste. 

 

Selger (sier): Lag din egen avtale med meg, jeg selger så gjerne til deg! 

En inspiserende lærer kommer inn og oppdager mobilselgeren. Han/hun 

løper truende bort mot mobilselgeren, og alle løper ut mens læreren roper:  

Lærer: Hva gjør du her i skolegården?! Kom deg bort herfra! 
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