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HALFDAN TIL TIDEN
– ET UNDERVISNINGSMATERIALE
HVAD OG HVORFOR?
Det her handler om Halfdan
Rasmussen, den måske mest
læste og afholdte forfatter i
Danmark gennem de seneste
100 år. Men det handler ikke
om den Halfdan, de fleste kender: ham med Halfdans ABC
og alle tosserierne. Den Halfdan, som lige har været hyldet
overalt i Danmark i anledning
af 100-året for hans fødsel.
Den Halfdan er også med her,
men det handler om den voksne Halfdan: Samfundskritikeren
og debattøren, der ikke lader
fx Yahya Hassan noget efter,
når det kommer til at tale lige
ind i tiden og tale tidens toner
og takter midt i mod. Den Halfdan kun få i virkeligheden kender. Den Halfdan som skriver
om tabuer og social udkantsliv,
så man skulle tro, det var i dag.

FOR HVEM OG HVORDAN?
Materialet er henvendt til folkeskolens ældste klasser (7.-9.),
gymnasier, ungdomsuddannelser, højskoler, læseklubber
og lignende. Materialet består
af 7 dobbeltsidede ark. Hvert
ark belyser et gennemgående
tema eller – ofte underbelyst
– motiv i Halfdan Rasmussens
omfattende og mangeartede
forfatterskab. Materialet kan
bruges ark for ark eller i et
sammenhængende hele. Fx på
skoler i 1-uges danskfaglige
forløb eller i en enkelt time, en
dobbelttime, en morgensamling (eller en prædiken!) – til
gruppearbejde eller simpelthen
til fælles diskussion.
SYV ARK – SYV TEMAER
1 Ung og vred
2 Halfdan og fotografiet
3 Det er det med skolen
4 Samtid og samfund
5	Vissevasse
6 Om at være
7 Om at tage afsked
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Halfdan til tiden – et undervisningsmateriale udkom digitalt
i forbindelse med udstillingen
Halfdan til tiden, der kunne ses
og ikke mindst høres i Teatermuseet i Hofteatret indtil ultimo
juni 2016.
Se mere om materiale og
udstilling på
http://www.teatermuseet.dk/
content/halfdan-til-tiden
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