
Årsplan Norsk 9. trinn 2022-2023, endringer kan forekomme 

 
Læringsmål som gjennomsyrer faget 

Tekst i kontekst 

Elevene skal lese tekster for å oppleve, bli engasjert, undre seg, lære og få innsikt i andre menneskers tanker og livsbetingelser. Norskfaget bygger på et 
utvidet tekstbegrep. Dette innebærer at elevene skal lese og oppleve tekster som kombinerer ulike uttrykksformer. De skal utforske og reflektere over 
skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk, på svensk og dansk, og i oversatte tekster fra samiske og andre språk. Tekstene skal knyttes både til 
kulturhistorisk kontekst og til elevenes egen samtid. 

Kritisk tilnærming til tekst 

Elevene skal kunne reflektere kritisk over hva slags påvirkningskraft og troverdighet tekster har. De skal kunne bruke og variere språklige og retoriske 
virkemidler hensiktsmessig i egne muntlige og skriftlige tekster. De skal vise digital dømmekraft og opptre etisk og reflektert i kommunikasjon med andre. 

Muntlig kommunikasjon 

Elevene skal få positive opplevelser ved å uttrykke og utfolde seg muntlig. De skal lytte til og bygge på andres innspill i faglige samtaler. De skal 
presentere, fortelle og diskutere på hensiktsmessige måter både spontant og planlagt, foran et publikum og med bruk av digitale ressurser. 

Skriftlig tekstskaping 

Elevene skal få oppleve skriveopplæringen som meningsfull. De skal kunne skrive på hovedmål og sidemål i ulike sjangre og for ulike formål, og de skal 
kunne kombinere skrift med andre uttrykksformer. Videre skal de kunne vurdere andres tekster og bearbeide egne tekster ut fra tilbakemeldinger. 
 
Språket som system og mulighet 

Elevene skal utvikle kunnskaper om og et begrepsapparat for å beskrive grammatiske og estetiske sider ved språket. De skal beherske etablerte språk- og 
sjangernormer, og kunne leke, utforske og eksperimentere med språket på kreative måter. 
 
Språklig mangfold 

Elevene skal ha kunnskap om dagens språksituasjon i Norge og utforske dens historiske bakgrunn. De skal ha innsikt i sammenhengen mellom språk, 
kultur og identitet og kunne forstå egen og andres språklige situasjon i Norge. 

 



 
Læreplanmål som det jobbes med på alle trinn 

 

• lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og reflektere over tekstenes formål, innhold, 
sjangertrekk og virkemidler 

• utforske og reflektere over hvordan tekster framstiller unges livssituasjon 

• bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster 

• bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige 
temaer 

• informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium 

• skrive tekster med funksjonell tekstbinding og riktig tegnsetting og mestre rettskriving og ordbøying på hovedmål og sidemål 

• bruke fagspråk og kunnskap om grammatikk, tekststruktur og sjanger i samtale om og bearbeiding av tekster 

• lage sammensatte tekster og begrunne valg av uttrykksformer 

• uttrykke seg i ulike sjangre og eksperimentere med sjangre på kreative måter 
forklare den historiske bakgrunnen for bokmål og nynorsk og reflektere over statusen til de offisielle språkene i Norge i dag 

 
Læreplanmål som det jobbes med på 9.trinn 

• sammenligne og tolke romaner, noveller, lyrikk og andre tekster ut fra historisk kontekst og egen samtid 

• beskrive og reflektere over egen bruk av lesestrategier i lesing av skjønnlitteratur og sakprosa 

• gjenkjenne og bruke språklige virkemidler og retoriske appellformer 

• utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon 
 

 

Periodeplaner   

1. Debatt og retorikk: Kommunikasjon 

2. Språkhistorie og språkstrid: Språkhistorie 

3. Nynorske veker: Nynorsk 

4. Falske nyheter og fagdag: Falske nyheter og fagdag 

 

5.Tekst og tekstanalyse: Periodeplan: Tekst og tekstanalyse 

6. Lyrikk: Periodeplan Lyrikk 

7. Novelle og fagdag: Periodeplan Novelle  

8. Digitale media og språkendringer  Periodeplan:  

http://www.udir.no/lk20/planer/public/2966bb847958cf38e8d4c6544b380a45295ffe7af915c1d117e208882bf7eb005cc96d96e725129a68e34becbadd054f756553fa6d116a004620dd5361d2d73e2be64fea324f8a2fe49e50a6f8dee049
http://www.udir.no/lk20/planer/public/25c87dc8777ebd3f4221973774b39366c7ab672498b92599884b600679bfc04ad7ce4048a312ddb0b98518b547ddb7ba2574740653903b7d4a91b5376fdaa1134208e20be9c9de8e53179633ca911804
http://www.udir.no/lk20/planer/public/3cddf7a04d46005e61ca1dcb192c81265ec074fb503c1f9becbc1f007a877168c043d7ca48e99f77273907ac98df7971eeaf946f76b1b9116f05c32c41344a0ea1e49868276912334ac36b655d07e1d0
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http://www.udir.no/lk20/planer/public/e063fad0bab78e429aacbae2680f22dd33f2508e5f777b64d6cd19ec1aefc20a25d9b3d82d920cb9dbf5da2515ec866094535f0ad100c5c9db69876f95df2783dd07d20a51361f4c4e8e36e1c0832463
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