
Årsplan i norsk 9. trinn 2019/2020 

 

KOMPETANSEMÅL PÅ 9. TRINN 

 

[1] Lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster 

[3] Samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering 

[4] Delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon 

[5] Presentere norskfaglige og tverrfaglige emner med relevant terminologi og formålstjenlig bruk av digitale verktøy og medier 

[6] Vurdere egne og andres muntlige framføringer ut fra faglige kriterier 

[7] Orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere og vurdere relevant informasjon i arbeid med faget 

[8] Lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger 

[10] Skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder 

[11] Gjenkjenne virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler og språklige bilder og bruke noen av dem i egne tekster 

[12] Planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere de underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst 

[13] Uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding 

[14] Skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, 

formål og medium 

[15] Integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar måte der det er hensiktsmessig 

[16] Gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere på 

[19] Beherske grammatiske begreper som beskriver hvordan språk er bygd opp 

[20] Bruke grammatiske begreper til å sammenligne nynorsk og bokmål 

[23] Presentere tema og uttrykksmåter i et utvalg sentrale samtidstekster og noen klassiske tekster i norsk litteratur 

[25] Beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder 

[26] Presentere resultatet av fordypning i to selvvalgte emner: et forfatterskap, et litterært emne eller et språklig emne, og begrunne valg av tekster og emne 

[27] Forklare og bruke grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett ved publisering og bruk av tekster 

 

 

Det faller bort nesten seks uker til ferier, praksiskurs og arbeidsuke. I uke 50 kommer vi til å lese skjønnlitteratur i ulike former. 

 

Tid Tema Sentrale kompetansemål Lærestoff Vurdering  



Uke 35-

37 
 

Lytting og 

muntlig 

kommunikasjon 

 

[1] Lytte til, oppsummere hovedinnhold og 

trekke ut relevant informasjon i muntlige 

tekster 

  

[4] Delta i diskusjoner med begrunnede 

meninger og saklig argumentasjon 

  

[7] Orientere seg i store tekstmengder på 

skjerm og papir for å finne, kombinere og 

vurdere relevant informasjon i arbeid med 

faget 

  

[8] Lese og analysere et bredt utvalg tekster i 

ulike sjangere og medier på bokmål og 

nynorsk og formidle mulige tolkninger 

 

 

KURS 1.1 KOMMUNIKASJON 

Les side 10-13 + Kort sagt side 41. 

Oppg. 8 side 15. 

  

KURS 1.2 DELTA I DISKUSJONER 

Les side 16-19 + Kort sagt side 41. 

Oppg. 1, 2 og Egenvurdering side 20-21. 

  

KURS 2.2 FØR DU LESER - 

FORBEREDELSE 

Les side 52-56 + Kort sagt side 81. 

Oppg. 3 side 57. 

  

KURS 2.3 MENS DU LESER - LES 

AKTIVT 

Les side 60-63 + Kort sagt side 81. 

Oppg. 2 side 64. 

 

Muntlig vurdering 

 

Tid Tema Sentrale kompetansemål Lærestoff Vurdering 

Uke 38 - 

41 
Skriftlige 

tekster 

 

[10] Skrive ulike typer tekster etter mønster av 

eksempeltekster og andre kilder 

  

[12] Planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt 

og digitalt, og vurdere de underveis i prosessen ved hjelp av 

kunnskap om språk og tekst 

  

[13] Uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre 

formverk, ortografi og tekstbinding 

  

[14] Skrive kreative, informative, reflekterende og 

argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med 

 

KURS 3.1 HVORFOR VI 

SKRIVER - HENSIKT 

Les side 84-87 + Kort sagt 

side 107. 

Oppg. 8 side 88. 

  

KURS 3.2 HVORDAN VI 

SKRIVER - SJANGER 

Les side 90-95 + Kort sagt 

side 107. 

Oppg. 5 side 96. 

  

Innlevering 



begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og 

medium 

 

KURS 3.3 

TEKSTBINDING OG 

GODT SPRÅK 

Les side 98-103 + Kort sagt 

side 107. 

Oppg. 1, 2 og Egenvurdering 

side 104-106. 

  

Les også Rettskriving side 

401-402 og  Sjangrer side 

406-407. 

 

 

Tid  Tema  Sentrale kompetansemål Lærestoff Vurdering 

Uke 42-45 Skriving/sjange

r 

Sammensatte 

tekster 

 

[8] Lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere 

og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige 

tolkninger 

  

[10] Skrive ulike typer tekster etter mønster av 

eksempeltekster og andre kilder 

  

[12] Planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt 

og digitalt, og vurdere de underveis i prosessen ved hjelp 

av kunnskap om språk og tekst 

  

[13] Uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre 

formverk, ortografi og tekstbinding 

  

[14] Skrive kreative, informative, reflekterende og 

argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med 

begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og 

medium 

 

KURS 4.1 ARTIKLER - 

HENSIKT OG 

KJENNETEGN 

Les side 110-113 + Kort 

sagt side 174. 

Oppg. 6 side 115. 

  

KURS 4.2 DISPOSISJON, 

OVERSKRIFT, 

INNLEDNING OG 

AVSLUTNING 

Les side 116-119 + Kort 

sagt side 174. 

Oppg. 11 side 121. 

  

KURS 4.3 

VIRKEMIDLER OG 

TEKSTBINDING I 

SAKTEKSTER 

Innlevering av skriftlig 

arbeid 



[16] Gjenkjenne retoriske appellformer og måter å 

argumentere på 

 

 

Les side 122-125 + Kort 

sagt side 174. 

Oppg. 1, 2 og Egenvurdering 

side 126-127. 

 

 

Tid Tema Sentrale kompetansemål Lærestoff Vurdering 

èn 

time/uke 
Nynorsk  

[13] Uttrykke seg med et 

variert ordforråd og mestre 

formverk, ortografi og 

tekstbinding 

  

[14] Skrive kreative, 

informative, reflekterende 

og argumenterende tekster 

på hovedmål og sidemål 

med begrunnede 

synspunkter og tilpasset 

mottaker, formål og 

medium 

  

[19] Beherske 

grammatiske begreper som 

beskriver hvordan språk er 

bygd opp 

  

 

KURS 6.1 ORD OG 

SKRIVEMÅTE I 

NYNORSK (ev. 

BOKMÅL) 

Les side 252-255 + Kort 

sagt side 286. 

Oppg. 10 side 257.  

  

Les også Grammatikk side 

399-400 
 

KURS 6.2 SUBSTANTIV, 

PRONOMEN, 

DETERMINATIV OG 

ADJEKTIV 

Les side 258-264 + Kort 

sagt side 286-287. 

Oppg. 14 side 267. 

  

KURS 6.3 VERB 

Les side 268-275 + Kort 

sagt side 287. 

Oppg. 2 og 3 side 276. 

  

Innleveringer 

Heldagsprøve nov og mai 



[20] Bruke grammatiske 

begreper til å sammenligne 

nynorsk og bokmål 

 
 

KURS 6.4 DEN 

NYNORSKE MÅTEN Å 

SKRIVE PÅ 

Les side 278-281 + Kort 

sagt side 287. 

Oppg. 3 og 7 side 282-283. 

 

KAPITTEL 6 SIDEMÅL - 

NYNORSK (ev. 

BOKMÅL) 

Les side 252-287. 

Vel ei av oppgåvene på side 

284-285. 

 

 

Tid  Tema Sentrale kompetansemål Lærestoff Vurdering 

Uke 46 - 

49 

  

 

[3] Samtale om form, 

innhold og formål i 

litteratur, teater og film og 

framføre tolkende 

opplesing og dramatisering 

  

 [8] Lese og analysere et 

bredt utvalg tekster i ulike 

sjangere og medier på 

bokmål og nynorsk og 

formidle mulige tolkninger 

  

 

KURS 9.3 ANALYSE OG 

TOLKING AV TEKST 

Les side 384-392 + Kort 

sagt side 397. 

Oppg. 1, 4 og Egenvurdering 

side 393-396. 

  

  

KURS 5.1 

FORTELLINGER - 

OPPBYGNING 

Les side 178-185 + Kort 

sagt side 248. 

Oppg. 3 side 186. 

  

Skriftlig oppgave i form av 

innlevering/prøve 



[10] Skrive ulike typer 

tekster etter mønster av 

eksempeltekster og andre 

kilder 

  

[11] Gjenkjenne 

virkemidlene humor, ironi, 

kontraster og 

sammenligninger, 

symboler og språklige 

bilder og bruke noen av 

dem i egne tekster 

  

 [13] Uttrykke seg med et 

variert ordforråd og mestre 

formverk, ortografi og 

tekstbinding 

  

[14] Skrive kreative, 

informative, reflekterende 

og argumenterende tekster 

på hovedmål og sidemål 

med begrunnede 

synspunkter og tilpasset 

mottaker, formål og 

medium 

  

KURS 5.3 

VIRKEMIDLER I 

FORTELLINGER 

Les side 196-201 + Kort 

sagt side 248. 

Oppg. 6 side 202. 

 



[23] Presentere tema og 

uttrykksmåter i et utvalg 

sentrale samtidstekster og 

noen klassiske tekster i 

norsk litteratur 

 
 

 

Tid Tema Sentrale kompetansemål Lærestoff Vurdering 

Uke 2 - 4 Skriftlige 

tekster 

 

[3] Samtale om form, 

innhold og formål i 

litteratur, teater og film og 

framføre tolkende 

opplesing og dramatisering 

  

 [8] Lese og analysere et 

bredt utvalg tekster i ulike 

sjangere og medier på 

bokmål og nynorsk og 

formidle mulige tolkninger 

  

[10] Skrive ulike typer 

tekster etter mønster av 

eksempeltekster og andre 

kilder 

  

 

 

KURS 5.4 

SKRIVEMÅTER, 

SYNSVINKLER OG 

TID I FORTELLINGER 

Les side 204-211 + Kort 

sagt side 248. 

Oppg. 1, 2 og 

Egenvurdering side 212-

213. 

  

  

  

KURS 5.5 SPENNING, 

TEMPO OG 

KRONOLOGI 

Skriftlig innlevering 



[12] Planlegge, utforme og 

bearbeide egne tekster 

manuelt og digitalt, og 

vurdere de underveis i 

prosessen ved hjelp av 

kunnskap om språk og 

tekst 

  

 [13] Uttrykke seg med et 

variert ordforråd og mestre 

formverk, ortografi og 

tekstbinding 

  

[14] Skrive kreative, 

informative, reflekterende 

og argumenterende tekster 

på hovedmål og sidemål 

med begrunnede 

synspunkter og tilpasset 

mottaker, formål og 

medium 

 
 

Les side 214-219 + Kort 

sagt side 249. 

Oppg. 1, 3 og 

Egenvurdering side 220-

221. 

 
 

 

Tid Tema Sentrale kompetansemål Lærestoff Vurdering 

Uke 5 - 7 Fagsamtaler  

[3] Samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og 

film og framføre tolkende opplesing og dramatisering 

  

 

KURS 1.3 SAMTALER 

OM LITTERATUR, 

TEATER OG FILM 

Muntlig i gruppe/med lærer 



[5] Presentere norskfaglige og tverrfaglige emner med 

relevant terminologi og formålstjenlig bruk av digitale 

verktøy og medier 

  

[6] Vurdere egne og andres muntlige framføringer ut fra 

faglige kriterier 

 

Les side 22-28 + Kort sagt 

side 41. 

Oppg. 5 side 29. 

  

KURS 1.4 

PRESENTASJONER 

Les side 32-37 + Kort sagt 

side 41. 

Oppg. 6 side 38. 

 

 

Tid Tema Sentrale kompetansemål Lærestoff Vurdering 

Uke 9 - 11   

[23] Presentere tema og uttrykksmåter i et utvalg sentrale 

samtidstekster og noen klassiske tekster i norsk litteratur 

  

[25] Beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i 

sammensatte tekster og reflektere over hvordan vi påvirkes 

av lyd, språk og bilder 

 

 

KURS 7.1 

SAMMENSATTE 

TEKSTER - ESTETISKE 

VIRKEMIDLER 

Les side 290-297 + Kort 

sagt side 321. 

Oppg. 1, 2, 9 og 

Egenvurdering side 298-301. 

  

  

KURS 9.1 

SAMTIDSTEKSTER 

Les side 366-371 + Kort 

sagt side 397. 

Oppg. 4 side 372. 

 

 

 

 

Tid Tema Sentrale kompetansemål Lærestoff Vurdering 

Uke 12 - 14    Skriftlig prøve 



 

[23] Presentere tema og 

uttrykksmåter i et utvalg 

sentrale samtidstekster og 

noen klassiske tekster i 

norsk litteratur 

  

[25] Beskrive samspillet 

mellom estetiske 

virkemidler i sammensatte 

tekster og reflektere over 

hvordan vi påvirkes av lyd, 

språk og bilder 

  

  

[7] Orientere seg i store 

tekstmengder på skjerm og 

papir for å finne, 

kombinere og vurdere 

relevant informasjon i 

arbeid med faget 

  

[15] Integrere, referere og 

sitere relevante kilder på 

en etterprøvbar måte der 

det er hensiktsmessig 

  

KURS 7.2 

PÅVIRKNING 

GJENNOM SPRÅK, 

BILDER OG LYD 

Les side 302-307 + Kort 

sagt side 321. 

Oppg. 1, 2 og 

Egenvurdering side 308-

309. 

  

  

  

KURS 2.5 EFFEKTIV 

OG KRITISK LESING - 

KILDER, 

OPPHAVSRETT OG 

PERSONVERN 

Les side 72-78 + Kort sagt 

side 81. 

Oppg. 6 side 79. 

  

  

KURS 4.5 

DEBATTARTIKLER 

OG LESERINNLEGG 

 



[25] Beskrive samspillet 

mellom estetiske 

virkemidler i sammensatte 

tekster og reflektere over 

hvordan vi påvirkes av lyd, 

språk og bilder 

  

[27] Forklare og bruke 

grunnleggende prinsipper 

for personvern og 

opphavsrett ved 

publisering og bruk av 

tekster 

 
 

Les side 134-141 + Kort 

sagt side 174. 

Oppg. 1, 2 og 

Egenvurdering side 142-

143. 

  

 

  

KURS 1.2 DELTA I 

DISKUSJONER 

Les side 16-19 + Kort sagt 

side 41. 

Oppg. 5 og 6 side 20. 

 
 

 

Tid Tema Sentrale kompetansemål Lærestoff Vurdering 

Uke 16 - 18   

[10] Skrive ulike typer 

tekster etter mønster av 

eksempeltekster og andre 

kilder 

  

 [12] Planlegge, utforme og 

bearbeide egne tekster 

manuelt og digitalt, og 

 

KURS 4.8 

NYHETSARTIKLER, 

REPORTASJER OG 

INTERVJU 

Les side 158-165 + Kort 

sagt side 175. 

Oppg. 1, 3 og Egenvurdering 

side 166-167. 

  

  

 



vurdere de underveis i 

prosessen ved hjelp av 

kunnskap om språk og 

tekst 

  

[13] Uttrykke seg med et 

variert ordforråd og mestre 

formverk, ortografi og 

tekstbinding 

  

[14] Skrive kreative, 

informative, reflekterende 

og argumenterende tekster 

på hovedmål og sidemål 

med begrunnede 

synspunkter og tilpasset 

mottaker, formål og 

medium 

 
 

KURS 3.3 

TEKSTBINDING OG 

GODT SPRÅK 

Les side 98-103 + Kort sagt 

side 107. 

Oppg. 7 og 8 side 105. 

 

 

Les også Rettskriving side 

401-402 og Sjangrer side 

406-407. 

 

 

 

Tid Tema Sentrale kompetansemål Lærstoff Vurdering 

Uke 19 - 20   

[3] Samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater 

og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering 

  

 [8] Lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere 

og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige 

tolkninger 

 

 

KURS 5.8 LYRIKK OG 

POETISK SPRÅK 

Les side 238-245 + Kort 

sagt side 249. 

Oppg. 1, 5 og Egenvurdering 

side 246-247. 

  

Muntlig framføring 



 

[10] Skrive ulike typer 

tekster etter mønster av 

eksempeltekster og andre 

kilder 

  

[11] Gjenkjenne 

virkemidlene humor, ironi, 

kontraster og 

sammenligninger, 

symboler og språklige 

bilder og bruke noen av 

dem i egne tekster 

  

[12] Planlegge, utforme og 

bearbeide egne tekster 

manuelt og digitalt, og 

vurdere de underveis i 

prosessen ved hjelp av 

kunnskap om språk og 

tekst 

   

[23] Presentere tema og 

uttrykksmåter i et utvalg 

sentrale samtidstekster og 

noen klassiske tekster i 

norsk litteratur 

  

KURS 1.3 SAMTALER 

OM LITTERATUR, 

TEATER OG FILM 

Les side 22-28 + Kort sagt 

side 41. 

Oppg. 3 side 29. 

  

Oppg. 6 og 10 side 246-

247. 

  

KURS 9.3 ANALYSE 

OG TOLKING AV 

TEKST 

Les side 384-392 + Kort 

sagt side 397. 

Oppg. 7 side 393. 

 

 

 

 



  

 
 

 

Tid Tema Sentrale kompetansemål Lærestoff Vurdering 

uke 21-24  [3] Samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater 

og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering 

  

[5] Presentere norskfaglige og tverrfaglige emner med 

relevant terminologi og formålstjenlig bruk av digitale 

verktøy og medier 

  

[6] Vurdere egne og andres muntlige framføringer ut fra 

faglige kriterier 

  

[7] Orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir 

for å finne, kombinere og vurdere relevant informasjon i 

arbeid med faget 

  

[13] Uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre 

formverk, ortografi og tekstbinding 

  

[15] Integrere, referere og sitere relevante kilder på en 

etterprøvbar måte der det er hensiktsmessig 

  

[26] Presentere resultatet av fordypning i to selvvalgte 

emner: et forfatterskap, et litterært emne eller et språklig 

emne, og begrunne valg av tekster og emne 

 

FORDYPNING – Å 

ARBEIDE MED 

SPRÅKLIGE OG 

LITTERÆRE EMNER 

Les side 403-405. 

Velg et emne du ønsker å 

fordype deg i. 

Muntlig framføring 

Skriftlig innlevering 

 

 


