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Dette er din CAP (Contract Activity Package) om Henrik Ibsen.
CAPèn består av 4 mål. Du skal arbeide med alle målene, ved å velge en av
oppgavene under hvert mål.
Du har 14 dager til rådighet.
Du kan arbeide alene, to og to eller i gruppe på 3.
Alle oppgaver skal godkjennes av lærer. Du kan få beskjed om å gjøre dem på
nytt hvis de ikke er ordentlig gjort.
Etter at CAP`en er avsluttet blir det en prøve med Henrik Ibsen som pensum.
Læremidler:
Hefte: ”Ibsen i vår tid”
Kontekst, Tekster 1 s. 175 – 183
Internett

MÅL
1. Å kunne fortelle om hvordan H. Ibsen
var som person.
2. Å kunne si noe om hvilke temaer Ibsen
valgte å skrive om.
3. Å kunne si noe om Ibsen som forteller.
4. Å få kjennskap til noen av Ibsens mest
kjente verker og kunne fortelle om
dem.

Lykke til!

MÅL 1
Å kunne fortelle om hvordan H. Ibsen var som person.
OPPGAVE:
1. Lag ei ordliste (A – Å)
hvor du har med
beskrivelser av Ibsen.

PRESENTASJON:
Skrives inn i arbeidsboka.
Fremføres for klassen.

2. Les kapittel 1 – 3. Skriv et
sammendrag av teksten.

Skrives inn i arbeidsboka.
Lever til lærer for godkjenning.

3. Lag et kryssord med
løsningsord, hvor minst
halvparten av
synonymene har med
Ibsen å gjøre.

Skrives inn i arbeidsboka /
Henges opp på tavla bak i
klasserommet.

MÅL 2
Å kunne si noe om hvilke temaer Ibsen valgte å skrive om.
OPPGAVE:
PRESENTASJON:
1. Lag et skjema som viser
Skrives inn i arbeidsboka.
de ulike fasene Ibsen gikk Lever til lærer for godkjenning.
gjennom som forfatter.
2. Lag et tankekart som
viser hvilke temaer Ibsen
var opptatt av å skrive
om, og hva han ville
beskrive med tekstene
sine.

Skrives inn i arbeidsboka.
Lever til lærer for godkjenning.

MÅL 3
Å kunne si noe om Ibsen som forteller.
OPPGAVE:
1. Lag en ordliste hvor du
forklarer ordene i rødt i
kap. 5 i heftet.

PRESENTASJON:
Skriv inn i arbeidsboka.

2. Lag tegninger hvor du får
frem hvordan Ibsen var
en nyskapende forfatter.

Tegn på ark, - lim inn i
arbeidsboka.

MÅL 4
Å få kjennskap til noen av Ibsens mest kjente verker og kunne
fortelle om dem.
OPPGAVE:
1. Skriv et handlingsreferat
fra minst to av verkene til
Ibsen.

PRESENTASJON:
Skriv inn i arbeidsboka.

2. Velg ut tre av verkene til
Ibsen, og skriv om hva
som er temaet i dem.

Skriv inn i arbeidsboka.

3. Lag en tegneserie av et
av verkene til Ibsen.
Viktig at tema, handling
og sentrale personer
kommer fram.

Eget ark. Henges opp/leveres
til lærer.

4. Lag et spørrespill med H.
Ibsen som tema.

Test det på medelever.

5. Les utdraget fra ”Et
dukkehjem” på s. 176 –
183 i Tekster 1.

Lær noe av utdraget utenat og
framfør for klassen.

Ekstraoppgaver:
1. Hvorfor kan det være
vanskelig å filmatisere
Ibsens dramaer? Begrunn
svaret med eksempel.
2. Forklar ordet
retrospeksjon.
3. Hvilken påvirkning har
Ibsens diktning hatt på
filmdramaturgi?

