
Språk i naturvetenskap och teknik 

REKLAM & INFORMATION
 
Gymnasiet 
Reklamkampanj

Eleverna är omgivna av reklam- och informationsbudskap i sin vardag –  

och att själva få bli avsändare istället för mottagare kan vara motiverande. 

OM EXEMPLET REKLAMKAMPANJ 
I exemplet har eleverna fått grunda en fiktiv ideell 
organisation (”Levande hav”). Därefter har de valt 
ett fokus för en tänkt reklam-/informationskam-
panj (”Den sista fisken”) och gjort en planering 
av vad vilka delar som kan ingå i denna. Någon 
del av kampanjen bör ge en mer sammanhållan-
de presentation av elevernas efterforskningar (till 
exempel i form av en informationsbroschyr eller 
en hemsida). 

FÖRDELAR MED REKLAM  
SOM PRESENTATIONSFORM 
Många elever engageras av reklam och är vana 
vid att diskutera marknadsföring som kommuni-
kationsverktyg, vilket gör den tacksam att arbeta 
med. Det blir en verklighetsnära, språkutveck-
lande och kreativ presentationsform. Eleverna 
har också alla möjligheter att sprida sitt material 
i exempelvis sociala medier och få återkoppling 
utifrån.
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Om vi fortsätter som vi gör är haven tomma om 40 år.
Våra val påverkar. Här är 16 sidor du måste läsa. 

EN ORGANISATION

GRUNDAD AV

EKTORPS GYMNASIUM

INNEHÅLL
Förord  .................................................................................................................... sid 3

Överfiske
80 procent av världens fiskebestånd är utnyttjade eller uttömda  ..... sid 5

Föroreningar
Gifter dödar fisken eller för ämnena vidare till våra kroppar  .............. sid 6

Klimatet
Varmare och surare hav rubbar ekosystemen  ...................................... sid 10

Övergödning
Jordbruket påverkar vatten och fiskar ....................................................... sid 12

Allt hänger ihop
Om havets ekosystemtjänster ...................................................................... sid 15

ALLT HÄNGER IHOP
Så här fungerar ekosystemstjänsterna i haven

Därför är haven en viktig resurs för näring 
och ekonomi. 
 
Mer än en tredjedel av jordens befolkning bor 
längs kusten. Hundratals miljoner människor är 
beroende av fisk och andra havsresurser för sitt 
livsuppehälle. Mer än 38 miljoner människor är 
direkt anställda inom fiskeindustrin. 

• Havets producerar fisk och andra värdefulla  
naturresurser

• Korallrev och mangroveskogar utgör yngel- 
platser samt skyddar människor mot stormar 
och kraftiga översvämningar

• Ekosystemen renar vattnet i haven

• Korallrev, kuster och skärgårdar bidrar till  
turism och friluftsliv

• Haven tar hand om koldioxid i luften

•  Haven kan ge energi i form av vågkraft

Tre exempelsidor ur en tänkt broschyr för reklamkampanjen 
”Den sista fisken”. 

FRÅGOR ATT DISKUTERA 

• Vad utmärker en lyckad reklamkampanj? Vilka 
konkreta exempel kan vi inspireras av? 

• Hur arbetar verkliga ideella organisationer för att föra 
fram sina budskap?

• Hur arbetar vi med språk, formgivning, bilder och grafik 
för att budskapet ska bli övertygande? 

• Hur kan vi arbeta för att beröra mottagaren både känslo-
mässigt och intellektuellt?

• Hur kan vi använda oss av reklamkampanjen som presen-
tationsform, men ändå göra materialet så vetenskapligt och 
korrekt som möjligt? 

TIPS!
 
Att utforma reklamkam-
panjen på ett tilltalande 

sätt är en inspirerande utma-
ning. Inventera och utnyttja den 
kompetens som säkert redan 
finns bland eleverna när det 
gäller exempelvis fotografe-
ring och tekniskt kunnande i 
programvaror för bildbehand-
ling, formgivning, filmredige-
ring och webbpublicering. 

MER INSPIRATION
 
Utnyttja gärna övriga delar i serien 

”Språk i naturvetenskap och teknik”. Mycket 
av materialet som riktar sig till årskurs 7-9 kan 
också fungera som inspiration, bland annat Re-
klam & information (Annons) och Digitala pre-
sentationer (Hemsida). 


