
 
 
STENCIL FÖR SKOLBIO åk 4-9  
 
 
STENCIL FÖR BEHANDLING AV REKLAM I UNDERVISNINGEN – REK LAM OCH MEDIEFOSTRAN  
Ungdomarna lever omringade av visuell kommunikation där budskapen ofta har ett kommersiellt syfte. 
Reklamen utnyttjar allmänt den osäkerhet som hör till pubertetsåldern. Med kläder, skor, kosmetika och 
prylar av olika slag ”säljs” skönhet, självförtroende, gemenskap och lycka – en livsstil.  
 
Mål  
Uppgiften har som mål att eleverna lär känna reklamens syften och metoder. De kan tolka och analysera 
medierna och betrakta dem kritiskt samt urskilja reklam och andra kommersiella budskap.  
 
FÖRHANDSUPPGIFT INNAN ELEVERNA SER FILMEN  
 

1. LETA EFTER MARKNADSKOMMUNIKATION  
 
Eleverna väljer ut ett företag och letar efter dess reklam i olika medier. Vid varje reklam reflekterar de 
över om reklamens ändamål är att  
• tala om att nyttigheten finns  
• få kunden intresserad av produkten  
• få kunden att inse att han eller hon behöver produkten  
• få kunden att köpa produkten eller att få kunden att köpa en ny produkt eller anknytande produkter  
 
Företaget kan vara t.ex.    
• en hamburgerkedja 
• ett företag som tillverkar läskedrycker  
• ett företag som säljer märkeskläder  
• ett företag som säljer tvättmedel  
 
2. UNDERSÖK NÄRMARE  

 
a) Leta efter smygreklam   
Med smygreklam eller dold reklam avses reklam eller annan form av marknadskommunikation som inte 
ser ut som reklam utan har formen av t.ex. en nyhet eller en tidning. Betald reklam utformas ibland så att 
den liknar det redaktionella materialet.  

 
b) Läs tidningar och undersök om artiklar om t.ex. kosmetiska produkter eller ny teknik innehåller 
textreklam , dvs. att en produkt framhävs för mycket eller läsaren uppmanas köpa någonting.  

 
c) Leta efter ”produktfamiljer” som består av en film, leksaker, kläder, spel, internetsidor mm. De utgör 
reklamhelheter där det ofta ingår en tecknad film, som har skapats och finansierats av t.ex. leksaks- eller 
dataspelsindustrin, vars huvudsakliga syfte är att sälja figurer som hör ihop med filmens tema.  

 
4) Tänk efter om du har sett s.k. produktplacering i någon film. Det innebär att hjälten i filmen använder 
någon märkesprodukt vars logo har varit lätt att känna igen i filmen.  
 
 
 
ANALYSERA FILMEN UR REKLAMSYNVINKEL  
 
1. Hur syns reklamen i filmen?  
2. Hurdana roller hittade ni i reklamen?  
3. Hur verklighetstrogna var rollfigurerna?  
4. I vilka andra sammanhang hittar du stereotypa figurer som beskrivs på liknande sätt?  



5. Välj ut en rollfigur och gör upp en begreppskarta över personens livsstil: 
 

- intressen  
- beteende  
- konsumtionsvanor  
- sätt att tala  
- jaguppfattning dvs. hurdan tycker rollfiguren att han eller hon är?  
- utseende  

 
Tänk till slut på vilken målgrupp för reklam rollfiguren skulle kunna höra till.  
 
SKAPA SJÄLV REKLAM SOM ANVÄNDER OLIKA MEDIER  
 
Tänk dig att du ska marknadsföra t.ex. en produktserie som namngetts efter en av personerna i filmen. 
Planera en reklam som passar ihop med rollfiguren.  
 
Välj för vilket medium du planerar reklamen (internet, radio, TV, tidning, film, helhetsreklam). Motivera ditt 
val. 
 
Tänk ut på vilka sätt man kan: 
 

• fånga målgruppens uppmärksamhet  
• väcka intresse  
• få konsumenten att vilja ha produkten  
• få konsumenten att köpa produkten.  

 
Alternativa sätt att göra reklam, t.ex. som grupparbete  
 
1. Planera ett fiktivt drama med inbyggd reklam. Reklamen kan gå ut på  

a) produktplacering  
b) en viss livsstil  
c)  en reklamhelhet med anknytande produkter  

 
2. Gör en videoreklam. Skriv manus och filma reklamen.  
 
3. Banda en ljudreklam  
 
4. Ta på dig rollen som journalist och skriv två tidningsartiklar på  dator. Artiklarna ska handla om 
den film du sett. Den ena innehåller textreklam och den andra är  en filmrecension.  
5. Planera reklam där du använder följande reklamknep: 

  
• Gör en serie – då saknar köparen alltid något 

o Ett typiskt exempel på detta är leksaker till barn, men tekniken används också i produkter 
som riktar sig till vuxna. Förpackningen kan t.ex. förses med texten: ”Bekanta dig också med 
de övriga produkterna i serien.”  

• .Gör ett knippe, så köper alla mer 
o I butikerna säljs varor i knippen, t.ex. strumpor, penslar, skjortor osv. Köparen får en 

föreställning av att han får mer för samma summa. 
• Använd röda och gula prislappar, så tror alla att det är ett enastående erbjudande 

o Köparna associerar klara färger på prislapparna med specialerbjudanden och förmånliga 
priser. Färgen väcker kundens uppmärksamhet och intresse för produkten; samtidigt tänker 
han att den är förmånlig.  

• Påstå att man blir en i gänget och får vänner genom att köpa en vara  
o Speciellt produkter som är riktade till ungdomar säljs ofta med hjälp av människans naturliga 

sociala behov. I reklamen kan det ingå en bild som föreställer en grupp glada och trendiga 
människor eller reklamtexten innehålla en antydan om framgångar i det sociala livet.  

 
 

• Gör om gammalt till nytt, så köper alla samma vara igen 



o Då och då får produkterna nytt namn eller ny förpackning. Ibland ändras färgen eller någon 
annan yttre egenskap. Produkten marknadsförs som förnyad, vilket bidrar till att köparna 
fattar intresse för den på nytt, även om produkten är gammal och bekant, men lite uppiffad.  

 
• Framställ varan tillsammans med en hjälte, så köper alla den och tror att de själva är hjältar  

o Ett traditionellt sätt att sälja produkter är att påstå i reklamen att någon känd person 
använder den. Filmstjärnor och framgångsrika idrottare har ofta också arbetat med att göra 
reklam.  

 
6. Gör ett reklamcollage genom att klippa ut bilder ur tidningar  
 
7. Gör en antireklam t.ex. genom att göra om en existerande re klam till sin motsats eller genom att 
skapa en egen reklam där reklamknepen används på ett omvänt sät t.  
 
 
Mer information med anknytning till uppgifterna finns på Konsumentverkets webbsidor. Ta en titt på 
materialet under rubriken Information om reklam på de sidor som är särskilt avsedda för lärare.   
 
Arbetsgrupp: 
Taina Männistö, planerare, Konsumentverket 
Tfn 09-7726 7579   
taina.mannisto@kuluttajavirasto.fi 
 


