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Alt var bedre før 

Tema:  Dokumentarfilm med arkiv-optagelser fra perioden fra 1945 til i dag. 
Fag:  Historie. Dansk, nabosproget norsk. 
Målgruppe: 6.-8.kl. 

NRK1 2014. Varighed: 30 min pr udsendelse  

Norsk tale og sang, sporadisk engelsk tale og sang 

 
 
Serien "Alt var bedre før" består af i alt 9 udsendelser, der omhandler hvert sit 
område/tema. I hver udsendelse belyses området ud fra ældre menneskers 
erindringer og fra beretninger af og med nutidens børn og unge. Det overordnede 
dilemma er hver gang, om det er en skrøne, at alt var bedre i gamle dage. Er det ren 
nostalgi? Eller er der noget om påstanden, at det var bedre før?  
  

 

Alle billeder er fra TV-udsendelserne på NKR 
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Faglig relevans / kompetenceområder 

Dansk, nabosproget norsk:  

 Eleven kan forstå enkle norske film, hjemmesider og andre tekster  

 Eleven har viden om norsk sprog og kultur 
 
Historie: 
Eleven kan aflæse og forstå forskellige kildetyper 

Faglige kategorier  
 Sprog, stavning, grammatik  

 Danmark/Norden 

Underkategori  
 Nabosprog  

 Tidsperioder 

Ideer til undervisningen 
Serien "Alt var bedre før" består af i alt ni udsendelser. I første sæson er der fire 

udsendelser og i anden sæson er der fem udsendelser. Alle udsendelserne lægger 

op til diskussion af tilværelsens betingelser i fortiden og i det nutidige liv. 

 

Problemstillinger der kan arbejdes med: 

Fortolkning af fortiden:  

De ældre menneskers erindringer modstillet de nutidige unges beretninger. Mens 

de ældre fortæller klippes der mellem optagelser af deres dialog og filmklip fra 

"gamle dage", som fortæller historie med levende billeder. 

 

Eleverne kan sammenligne træk ved datiden med de tilsvarende træk i nutiden. De 

mange klip fra tiden lige efter 2. verdenskrig, fra 50'erne og fra 60'erne – tiden da 

elevernes bedsteforældre var unge - kan sammenstilles med elevernes egen 

tidsalder. Hvor er der sket forandringer og på hvilke områder er der ligheder?  
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Udsendelserne vil med fordel kunne anvendes til gruppearbejde, så hver gruppe 

arbejder med en af udsendelserne med disse temaer: 

 

 Ferie 
 Transport 
 Forelskelse 
 Leg 
 Kommunikation 
 Familie 
 Kroppen 
 Livet på landet 
 Voksen/barn. 

 

Der bør lægges vægt på billedsiden, så det norske sprog ikke bliver en hindring, men 

en understøttelse af de levende billeder.  Al tale i udsendelserne er udskrevet på 

norsk i de vedlagte pædagogiske vejledninger til hver enkel udsendelse.  

Undervisningen kan tilrettelægges så hver gruppe udvælger relevante klip fra deres 

tema og viser dem for klassen.  En anden mulighed er at vise stilbilleder fra 

udsendelserne, billederne kan udvælges så de viser forskelle og ligheder mellem 

fortid og nutid. 

 

Supplerende materialer 

Følgende er forslag til supplerende materialer, der evt. kan lånes på dit lokale CFU. 

Folkevogn og fjernsyn: Børn i historien. 

Der var masser af børn: Dansk i midten. 

100 års barndom: TV-Serie fra DR. 

Børn i gamle dage: Pædagogisk vejledning til tv-udsendelser. 

 


