
SKRIV FOR 

MILJØET!

DU TRENGER: 
      Penn / blyant
      Papir
      Kamera

Synes du de voksne burde gjøre mer 
for å ta vare på miljøet og naturen? 
Si i fra til dem! En fin måte å si i fra 
på er å være miljøjournalist. 

ÅRSTID: Alle

HVA: Når du er miljøjournalist sørger du for 
at flere får vite om miljøproblemene der du bor. 
Du kan for eksempel skrive brev til butikker der 
du krever at de tar inn miljøvennlige varer, og 
kutter ut de varene som er mest skadelige for 
miljøet. Du kan også skrive brev til ordføreren 
og be om at han eller hun tar ansvar for mil-
jøproblemene i kommunen deres. Skriv gjerne 
til andre politikere også. Ellers kan du også 
lage en artikkel om miljøproblemene på stedet 
der du bor og sende til lokalavisa!

Det å være miljøjournalist er ikke noe du trenger 
å gjøre alene. Er du med i et lokallag kan dere 
gå sammen om å skrive for miljøet!

HVORFOR: Når vi forteller andre om miljøprob-
lemer, er det større sjanse for at enda flere blir 
engasjerte i saken. Da er det lettere å gjøre noe 
med miljøproblemene! Å være miljøjournalist er 
også en fin måte å lære seg hvordan mediene 
fungerer og hvordan dere får oppmerksomhet 
om saker dere er engasjerte i.

SLIK GJØR DU:
Først må du finne ut hva du vil skrive om. ”Den 
nye veien til butikken ødelegger for blåveis-
en” og ”Nærbutikken tar inn flere økologiske 
varer” er slike ting miljøjournalister skriver om. 
Hvis dere er et lokallag som skal skrive sam-
men, kan dere ha et møte på forhånd der dere 
diskuterer hva slags saker dere vil ta opp.

En artikkel bør inneholde:
1. Overskrift: Kort om hva saken handler om. 
2. Ingress: Introduksjon på en eller to setninger.
3. Brødtekst: Hovedteksten som er selve saken. 
4. Bilde og bildetekst: Ta bilde av menneskene 
eller stedet saken handler om.

Hvem, hva, hvor, når og hvorfor:
Journalister skal fortelle mye med få ord. 
Forsøk å svare på fire spørsmål allerede i in-
gressen: - HVA har skjedd, - HVEM har det 
skjedd med - HVOR og - NÅR skjedde det? 
- I brødteksten svarer journalisten på HVOR-
FOR det skjedde.

For at andre skal lese det du har skrevet... 
...kan du for eksempel sende inn saken til 
lokal-avisa, miljøjournalistsiden på miljoagen-
tene.no eller Hovedkvarteret (post@miljoag-
entene.no). Du kan også legge ut teksten på 
sosiale medier som Facebook og Instagram, 
dersom lokallaget har profil der.

MILJØAGENTENES
AKTIVITETSARK

Si
ifra!


