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Du kan skrive leserinnlegg om nesten hva som helst! 
Det beste er å skrive om noe du synes er viktig. Skriver 
du om noe du brenner for, blir det spennende for andre 
å lese. Kanskje du synes noe burde bli bedre der du 
bor? Har du opplevd noe som gjorde inntrykk på deg? 
Eller synes du politikerne burde gjøre mer for miljøet? 

1. Finn din mening

Et leserinnlegg bør ha en overskrift, innledning, hoved-
del og avslutning. Det er lurt å starte med det viktigste 
først, slik at de som leser vet hva innlegget handler om. 

Tittel: Velg en enkel og fengende tittel, som sier noe om 
saken din. 

Innledning: 1-3 linjer hvor du presenterer saken og 
meningen din. Innledningen og tittelen kan godt gjøre 
at leseren blir litt nysgjerrig. 

Hoveddel: Her kan du fortelle mer. Vis gjerne til fakta, 
eksempler og erfaringer, som støtter opp om meningen 
din. Hoveddelen kan være ett til tre avsnitt, avhengig av 
hvor langt du vil skrive.

Avslutning: Her gjentar du det viktigste kort. Hva vil du 
at leseren skal sitte igjen med? Avslutt gjerne med en 
oppfordring. F.eks. «Stem på min fremtid!»

2. Skriv

Når du er ferdig med å skrive, er det lurt å få noen til å 
lese gjennom teksten din. Så må du bestemme deg for 
hvilken avis du vil sende leserinnlegget til. Passer det 
best i lokalavisa? En avis for barn og unge? Eller kanskje 
en nasjonal avis? De fleste aviser har en egen epost-
adresse, hvor man kan sende inn debattinnlegg eller 
leserbrev. Få gjerne en voksen til å hjelpe deg. Lykke til!

3. Send i vei!
Når du sender leserbrevet bør du 
skrive navn, alder og legge ved 
et bilde av deg selv. 

AKTIVITETSARK HVORDAN SKRIVE 
LESERINNLEGG PÅ

MILJØAGENTER HAR 
RETT TIL Å SI IFRA! 
Å SKRIVE ET LESER-
INNLEGG ER EN FIN 
MÅTE Å SI DIN 
MENING PÅ.
Når vi forteller andre om klima- 
og miljøproblemer, er det større 
sjanse for at enda flere blir 
engasjerte i saken. Da er det 
lettere å gjøre noe!
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