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Slogan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et slogan er en kort sætning med et enkelt budskab. Slogans kommer ofte fra 

reklamer og markedsføring af produkter, personer eller ideer. 

 

Nogle slogans bliver brugt som citater i mange år. Det er nødvendigt, at man kender 

baggrunden for sloganet for helt at forstå betydningen.  

 

1- Skriv det rigtige ord ind i sætningen. 

 

Sig  _______________til din cola. 

Luk og for noget godt. Luk op for _________. 

Jeg bærer mit _________ selv.  

Når du er sulten for ________.  

Hva´ skal jeg sige? _________ fra Kohberg 

_________ ville vælge Whiskas. 

Føtex er sej – vi gør mere for ______ !  

 

 

Slogan 

”en kort sætning som fx 

udtrykker et politisk budskab 

eller et reklamebudskab” 

Nudansk ordbog 
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Et godt slogan får os til at huske afsenderen.  

 

 

2 - Skriv hvilket firma sloganet er reklame for. 

 

 

Det tager kun 5 minutter….    _____________ 

Jeg bærer mit brød selv.      ______________ 

Meget mere end bare bil     _____________ 

Når du er sulten for sjov.   ____________ 

Sku` være gået til ….      _______________ 

Smelter i munden, ikke i hånden.    _____________ 

Du kan køre med os.     ____________ 

Så kører det for dig!     ______________ 

 

 

3- Arbejd sammen i grupper på 3-5. 

Find 3 slogans.  

Skriv dem på linjerne og skriv afsenderen. 

 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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Slogan  LØSNING 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et slogan er en kort sætning med et enkelt budskab. Slogans kommer ofte fra 

reklamer og markedsføring af produkter, personer eller ideer. 

 

Nogle slogans bliver brugt som citater i mange år. Det er nødvendigt, at man kender 

baggrunden for sloganet for helt at forstå betydningen.  

 

Skriv det rigtige ord ind i sætningen. 

 

Sig Jolly til din cola. 

Luk og for noget godt. Luk op for Haribo. 

Jeg bærer mit brød selv.    (Schulstad) 

Når du er sulten for sjov.   (Kims) 

Hva´ skal jeg sige? Boller fra Kohberg 

Katte ville vælge Whiskas. 

Føtex er sej – vi gør mere for dig!  

 

Slogan 

”en kort sætning som fx 

udtrykker et politisk budskab 

eller et reklamebudskab” 

Nudansk ordbog 
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Et godt slogan får os til at huske afsenderen.  

 

 

2 - Skriv hvilket firma sloganet er reklame for. 

Skriv evt. firmanavnene på tavlen. 

 

Det tager kun 5 minutter….      FAKTA 

Jeg bærer mit brød selv.        Schulstad 

Meget mere end bare bil         Biltema 

Når du er sulten for sjov.       Kims 

Sku` være gået til ….              Louis Nielsen 

Smelter i munden, ikke i hånden.  M&M 

Du kan køre med os.                DSB 

Så kører det for dig!              thansen.dk 

 

 

3- Arbejd sammen i grupper på 3-5. 

Find 3 slogans. 

Skriv dem på linjerne og skriv afsenderen. 

 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 


