
SKRIV EN 
MILJØAPPELL

DU TRENGER: 
Penn / blyant                           Papir

Eventuelt en datamaskin

Synes du at vi burde gjøre mer for 
å ta vare på miljøet og naturen? 
Si i fra! En fin måte å si i fra på er 
å skrive og holde en appell.

ÅRSTID: Alle

HVA: Skriv din egen appell og hold appellen 
for noen andre.

HVORFOR: Når vi forteller andre om mil-
jøproblemer, er det større sjanse for at enda 
flere blir engasjerte i saken. Da er det lettere 
å gjøre noe med miljøproblemene! Å skrive en 
appell er også en fin måte å lære seg hvordan 
man skriver argumenterende tekster og 
hvordan dere kan skape oppmerksomhet om 
saker dere er engasjerte i. 

SLIK GJØR DU: Få 
Først må du finne ut 
hva du ønsker å skrive 
og holde appell om. 
Det er lurt å velge ut et 
tema som du er synes 
er engasjerende og 
spennende. Kanskje 
du vil fokusere på kli-
ma, mat, plast, teknologi, CO2, naturressurs-
er eller noe helt annet. 

Når du har bestemt deg for hva du vil skrive 
om må du finne ut mer om temaet ved å gjøre 
undersøkelser. Hvis dere er flere som skal 
skrive sammen er det lurt å først diskutere 
hvilke saker dere vil ta opp og hvilke argu-
menter dere mener er viktigst å få frem. 

En appell er en argumenterende tekst der 
man forsøker å overtale noen ved å appellere 
til følelser og fornuft, treffer man noen «rett i 
hjertet» har man fått frem poenget sitt. Det er 
fint at din egen mening kommer tydelig frem 
men husk å skille mellom det som er fakta og 
det som er en mening. 

En appell bør inneholde:

1. En overskrift: Kort om hva saken handler 
om

2. En innledning: En eller to setninger om hva 
teksten handler om

3. Første argument: Start med selve argu-
mentet. Skriv så noen kommentarer som ut-
fyller argumentet. 

4. Andre argument: Start med selve argu-
mentet. Skriv så noen kommentarer som ut-
fyller argumentet.

5. Konklusjon: Oppsummer hovedpoengene 
i teksten. Her kan også din egen mening 
komme tydelig frem. 

For at andre skal høre hva du har skrevet bør 
du forsøke å finne et sted du kan holde appel-
len, sjekk ut om det er noen arrangementer i 
nabolaget, eller hør med læreren din om du 
kan få holde appellen i klassen.

MILJØAGENTENES
AKTIVITETSARK


