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Titel 

Reklamefilm - billeder der sælger 

DR2 Tema 26. juni 2010 

 

Om tv-udsendelsen og vejledningen 

Denne pædagogiske vejledning tager udgangspunkt i DR2 tema udsendelsen ”Reklamefilm – billeder der 

sælger”, og omdrejningspunktet er den levende reklame på tv og på nettet. 

Reklamer er den mest ærlige form for kommunikation. Ingen kan være i tvivl om budskabet: Køb produktet.  

Reklamer er derudover utrolig fascinerende, og emnet fanger eleverne. 

Det meste af forløbet til denne vejledning er afprøvet med succes i to 9. klasser.  

Jeg kommer først kort ind på de levende reklamers plads i danskundervisningen i relation til Fælles Mål, og 

dernæst fokuserer jeg på selve udsendelsen. 

 

Billedet er fra tv-udsendelsen 

”Billeder kan gøre os glade, billeder kan gøre os sultne. Billeder kan få os til at køre med tog eller købe en 
bestemt slags tandpasta.” 
(http://www.dr.dk/DR2/Temaaften/Udsendelser/l%C3%B8rdag/2010/06/02084718.htm ) 

 
I temaaftenen "Reklamefilm - billeder der sælger" fokuseres der på udviklingen i dansk reklamefilm. Fra 
dengang, hvor Vitalius fik alle til at spise Solgryn, over 1990'ernes antihelte som Polle fra Snave til i dag, 
hvor det i høj grad handler om at involvere forbrugerne med reklamefilm på nettet fx ”flashmops”. Vi er 
med på optagelse af film nr. 94 med Harry og Bahnsen, og ser hvordan det franske firma Evians producerer 
verdenssuccesen ”Babyer på rulleskøjter” bliver til. 

http://www.cfufilmogtv.dk/
http://www.dr.dk/DR2/Temaaften/Udsendelser/l%C3%B8rdag/2010/06/02084718.htm
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Temaaftenen består af fire separate udsendelser, hvoraf jeg har valgt at beskæftige mig med de tre første.   

1. Reklamefilm - før og nu 
2. 10 år med Harry og Bahnsen 
3. Babyer på rulleskøjter 

 

Fælles Mål 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter 
dem i stand til at kunne 

 demonstrere et analytisk beredskab over for ældre og nyere dansk og udenlandsk litteratur og 
andre udtryksformer 

 forholde sig analytisk, vurderende og produktivt til sagprosa og andre udtryksformer 
 udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i komplekse produktioner 
 anvende informationsteknologi og elektroniske mediers muligheder bevidst og hensigtsmæssig 

I Fælles Mål står, at man skal arbejde med andre udtryksformer. En af de ”andre udtryksformer”, som det 
kan anbefales at arbejde med i overbygningen, er levende reklamer. 

Målet med denne vejledning er, med udgangspunkt i Fælles Mål, at eleverne efter kan:  

 Sætte reklamefilmene ind i et historisk perspektiv  
 Analysere en reklamefilm med hensyn til virkemidler fx sprog, billeder og lydside  
 Vide hvordan en reklamefilm bliver til fra ide til færdigt produkt 
 Producere en reklamefilm 
 Arbejde med mundtlig og skriftlig fremlæggelse 

 

Ideer til undervisningen 

Under beskrivelsen af de enkelte udsendelser henviser jeg til bilag med elevopgaver i relation til 
udsendelserne. 

1. Reklamefilm - før og nu 
Vi tages på en rejse gennem reklamefilmens historie og ser på, hvordan livsstil, mode og humor har 
forandret sig gennem de sidste hundrede år.   

Undervisningsforslag til denne del er på bilag 1.1 og 1.2 

      Målet med dette forløb er, at eleverne kan sætte reklamefilmene ind i et historisk perspektiv   

       Delmål: at eleverne lærer at tage notater og bruge disse til at udfærdige en fagtekst    

 

http://www.cfufilmogtv.dk/
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2. 10 år med Harry og Bahnsen 
Alle kender den lilla selvglade fyr, der helst tager bilen frem for toget og hans makker Bahnsen. De 
har været på banen i 10 år og er stadig populære.                                                                            

             Undervisningsforslag til denne del af tv-udsendelsen findes på bilag 2.1 og 2.2. 

             Målet med dette forløb er, at eleverne lærer at analysere en reklame. 

             Delmål: at eleverne arbejder med den mundtlige fremlæggelse. 

 

3. Babyer på rulleskøjter (Engelsk/fransk dokumentar) 

Først var der svømmende babyer, nu er det babyer på rulleskøjter midt i New York.                                    

Vi følger den franske reklames vej fra ide til færdigt produkt. 

               Denne udsendelse har jeg valgt at dele i fire afsnit:  

1. Intro 

2. Ideen - Reklamebureauet og instruktøren   

3. Reklamen produceres  

4. modtagelsen i offentligheden     

Det er meningen at eleverne skal arbejde med de enkelte afsnit og besvare spørgsmål. Se bilag 3. 
Anmeldelsen af reklamen kan evt. udelades.  

 

Produktion af en reklamefilm 

Derefter er det meningen, at eleverne i grupper skal lave deres egen reklamefilm.  Der findes to gode 
tilbud, der kan hjælpe klasser med at producere reklamefilm: 

Man kan være så heldig at komme på besøg hos FILM-X. Man skal være hurtig, lige så snart bookingen 
starter – se linket http://www.dfi.dk/filmhuset/film-x.aspx 

Men skulle man ikke nå det eller ikke have økonomisk mulighed for et besøg, så er der et alternativ, nemlig 
http://www.filmlinjen.dk/Public/   fra Station Next.   

Filmlinjen et nyt værktøj til filmproduktion i skolen. Det er en interaktiv website, som kan give eleverne 
muligheder for praktisk filmproduktion. Filmlinjen er gratis. 

På sitet får alle elever gennem artikler og videoguides en grundig introduktion til filmproduktion. Godt nok 
fokuseres der på novelle/kortfilm, men en narrativ reklamefilm vil være oplagt at lave. ”Filmlinjen” hjælper 
klassen med at styre produktionen fra ide til premiere og lancering på Internettet. 

God fornøjelse med arbejdet, det kan kun blive en succes. 

Marianne Eskildsen 

http://www.cfufilmogtv.dk/
http://www.dfi.dk/filmhuset/film-x.aspx
http://www.filmlinjen.dk/Public/
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Reklamer før og nu        bilag 1.1 

Individuelt 

Skriv fem ting, du lagde specielt mærke til – noget der undrede dig, eller som du synes var interessant. 

Gruppearbejde 

Fremlæg jeres iagttagelser for hinanden, drøft forslagene og bliv enige om fem ting. 

Fælles 

Diskuter jeres forskellige iagttagelser – skriv dem op til fælles inspiration. 

Se afsnittet igen.  

Individuelt 

Udfyld individuelt skemaet ”Reklamer før og nu” om kendetegnene ved de forskellige tiders reklamer. 

Gå ind på linket http://www.reklamefilm.statsbiblioteket.dk/index.php?valg=historie  

og læs artiklen. 

Skriv en fagtekst med titlen ”Reklamer før og nu”. 

Pararbejde 

Vælg en ”kategori” ude I venstre side på linket 
http://www.reklamefilm.statsbiblioteket.dk/index.php?valg=historie  

Find tre reklamer en fra hver af disse perioder: 

1. 1950 – 1970 

2. 1970 – 1990 

3. Efter 1990 

Sammenlign de tre reklamer i relation til form og indhold. Sæt dem derefter i forhold til den tid de er 
produceret i.  

Find derefter en reklame fra jeres egen tid på nettet - inden for den valgte kategori- og perspektiver til 
denne. 

Fælles 

Mundtlig fremlæggelse – varighed 5-10 min.  

 

 

http://www.cfufilmogtv.dk/
http://www.reklamefilm.statsbiblioteket.dk/index.php?valg=historie
http://www.reklamefilm.statsbiblioteket.dk/index.php?valg=historie
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Reklamer før og nu        bilag 1,2 

Tidsperiode 
 

Kendetegn Produkter 

 
 

Før 1950 
 

 
 

  

 
 

1950 – 1960 
 
 
 
 

  

 
 

1960 – 1970 
 
 
 

  

 
 

1970 – 1980 
 
 
 

  

 
 

1980 – 1990 
 
 
 

  

 
 

1990 – 2000 
 
 
 

  

 
 

Efter 2000 
 

 
 

  

http://www.cfufilmogtv.dk/
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10 år med Harry og Bahnsen        bilag 2.1 

 

Fælles 

Før I ser udsendelsen: 

Hvad ved I om Harry og Bahnsen?    

5 min logskrivning med efterfølgende opsamling i klassen. 

Mens I ser udsendelsen: 

Fokuser på den udvikling, der sker med serien igennem de 10 år den har eksisteret. 

 

Individuelt/Pararbejde 

Efter I har set udsendelsen: 

1. Skriv Harry og Bahnsens historie.  

 

2. Analysér en Harry reklame 

 

 Gå ind på siden  http://www.dsb.dk/Om-DSB/DSB-i-medierne/Harry/ 

 Vælg en af reklamerne og analyser den – brug analyseskemaet 2,2 

 Fremlæg i klassen 

 

3.  Harry reklamerne har vundet flere priser i løbet af årene– prøv ”at google”, hvilke reklamepriser de 

har fået, og begrundelserne for det. 

Er du/I enige? 

 

4. Ekstra opgave: Find og fortæl om en anden reklameserie fx ”Polle fra Snave”. 

 

 

 

 

 

http://www.cfufilmogtv.dk/
http://www.dsb.dk/Om-DSB/DSB-i-medierne/Harry/
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Reklamefilmanalyse        bilag 2,2 

 

1. Start evt. med at fortælle om dit første indtryk, hvad du lagde mærke til? 

2. Præsentation: Produkt – Afsender – Medie/kanal/hvor bliver reklamen vist?  Hvem er umiddelbart 

målgruppe? Hvilket segment henvender reklamen sig til? 

3. Komposition: Tegn et storyboard – giv her et kort referat. Hvor mange klip(indstillinger) indgår i 

reklamen?- Er den bygget kronologisk op? Indeholder den en fortælling?   

4. Hvad/Indhold:                                                                                                                                                                                     

Miljø: Hvor foregår reklamen? Personer: Hvem er med i reklamen? Er det fx skuespillere eller 

almindelige mennesker?  Eller inddrages der eksperter?  Hvordan fremstilles produktet? 

5. Hvordan/Form/Filmiske virkemidler:  

Hvilke filmiske virkemidler gør reklamen brug af?  

Det kan være relevant at fokusere på:                                                                                                                                                         

Kamerateknik: zoom, håndholdt kamera, travelling, billedformat, kameravinkler/perspektiv (frø, 

fugl eller normalperspektiv)                                                                                                                                                                   

Lyd: underlægningsmusik, reallyd, speak, voice-over.                                                                                     

Lys: sort/hvid, lyssætning med skyggevirkning, varme eller kolde farver.                                      

Redigering: overblænding, klipning (hurtig/langsom)  

6. Tolkning: 

Generelt kan man sige, at du i tolkningen skal forsøge at samle dine iagttagelser fra de første 

punkter og reflektere over dem fx Hvordan virker det at bruge børn i reklamen? Eller hvordan 

påvirker fx farvesætning reklamens budskab?  Blev reklamen mere troværdig ved at en ekspert/et 

idol var med i reklamen? 

7. Vurdering:  

Er det en god reklame? Hvorfor/hvorfor ikke?  Tag igen udgangspunkt i dine iagttagelser.  

8. Perspektivering:  

Minder reklamefilmen om andre reklamefilm eller andre ”tekster”. Brug igen dine iagttagelser. 

Udbyg selv modellen, hvis du mangler ”noget” under de enkelte punkter. I din fremlæggelse skal du lægge 
mest vægt på det, du finder mest interessant ved reklamen.                
   

 

 

 

 

http://www.cfufilmogtv.dk/
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Babyer på rulleskøjter                bilag 3 

Udsendelsens fire afsnit 

1. Intro 

Indledning - starter med en scene fra en stue, hvor en baby skal se sig selv i en tv-reklame. Derefter korte 
klip fra udsendelsen, samt en præsentation af de medvirkende. 

Hvem bliver præsenteret? 

2. Ideen - Reklamebureauet og instruktøren     

Vi er i Paris, hvor reklamebureauet præsenteres. De har før lavet en anden kendt reklame for produktet 
Evian, nemlig ”Babyer til vands”. 

De udtænker nu en ny ide, nemlig i babyer til lands på rulleskøjter.  

Bureauet skal finde en koreograf /en instruktør og valget falder på den 34-årige australier Michael Gracey, 
som har været medinstruktør på en opsætning af spillefilmen ”Moulan Rouge” og desuden har produceret 
reklamespots fx reklamespottet på Manchester Station, hvor han fik hundredvis af mennesker til at danse. 

Ideen bliver præsenteret og produktionen af reklamefilmen kan få i gang. Til slut i dette afsnit ser vi ”nogle 
forestillinger/overvejelser over”, hvordan produktionen rent teknisk kan fungere.  

Forklar kort, hvordan ideen opstår? Gør det skriftligt. 

3. Reklamen produceres     

Produktionsholdet skal finde et produktionsselskab, der teknisk kan udføre ideen. Desuden skal de caste 
babyer, og finde frem til nogle professionelle skatere. De skal finde egnede locations, hvor optagelserne 
kan finde sted. 

I løbet af processen afholdes der tre castinger, eller rettere sagt fire, for den sidste baby vælges inden for 
det sidste døgn.  

Derudover skal der arbejdes med lydsporet (musik og reallyd).  

Og til sidst skal de forholde sig til den besværlige ”deadline” – der bliver kaldt ”Læg pennen øjeblikket”   

Undervejs i processen er der evalueringer med firmaet 

Forklar produktionsprocessen fra ide til færdig reklame         

4. Modtagelsen i offentligheden     

Det færdige produkt vises. Man ser modtagelsen på diverse tv-stationer, aviser og ugeblade rundt omkring i 
verden. Udsendelsen slutter med en prisoverrækkelse på et diskotek.  

Skriv en anmeldelse af reklamen 

http://www.cfufilmogtv.dk/

