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Fag: Norsk 

Klasse: 9.trinn 

Ansvarlige: Torjus, Ingrid Elin og Helene                                                                                     Planen blir fortløpende revidert 

1 time hver uke blir avsatt til arbeid med sidemål, grammatikk og lesing 

Periode Kompetansemål Innhold Arbeidsmåte Vurdering 
34-36 • Presentere tema og uttrykksmåter i et 

utvalg sentrale samtidstekster og noen 

klassiske tekster i norsk litteratur 

Lesing av norrøn 

litteratur, Tekster 1, s. 

26-61 

 

- Lese, dramatisere og 

tegne norrøne tekster  

Underveisvurdering 

 

 

37 • presentere tema og uttrykksmåter i et 

utvalg sentrale samtidstekster og noen 

klassiske tekster i norsk litteratur 

• lytte til, oppsummere hovedinnhold og 

trekke ut relevant informasjon i 

muntlige tekster 

Lese og analysere ulike 

type tekster 

- Vi leser noveller, 

fortellinger og 

saktekster i forkant av 

nasjonale prøver 

 

38-40 • skrive kreative, informative, 

reflekterende og argumenterende 

tekster på hovedmål og sidemål med 

begrunnede synspunkter og tilpasset 

mottaker, formål og medium 

• bruke grammatiske begreper til å 

sammenligne nynorsk og bokmål 

Artikkel og sidemål Repetere og lære om ulike typer 

artikler 

Skrive artikler (nyhetsartikler, 

reportasjer, intervju) 

Arbeide med grammatikk 

sidemål 

Skrive en saktekst på 

sidemål i uke 39 

 

 

 

 

 

 



• uttrykke seg med et variert ordforråd 

og mestre formverk, ortografi og 

tekstbinding 

• planlegge, utforme og bearbeide egne 

tekster manuelt og digitalt, og vurdere 

dem underveis i prosessen ved hjelp av 

kunnskap om språk og tekst 

41 Høstferie    

42 - 44 • skrive kreative, informative, 

reflekterende og argumenterende 

tekster på hovedmål og sidemål med 

begrunnede synspunkter og tilpasset 

mottaker, formål og medium 

• lytte til, forstå og gjengi informasjon 

fra svensk og dansk 

• gi eksempler på og kommentere 

hvordan samfunnsforhold, verdier og 

tenkemåter framstilles i oversatte 

tekster fra samisk og andre språk 

Skjønnlitterær 

skriving  

- parallellhandling 

- lese tekster på 

svensk og dansk 

Skrive tekst med 

parallellhandling 

Skrivetimer på skolen 

med innlevering på 

hovedmål uke 44  

45-47 

 

 

 

• samtale om form, innhold og formål i 

litteratur, teater og film og framføre 

tolkende opplesing og dramatisering 

• lytte til, forstå og gjengi informasjon 

fra svensk og dansk 

• gjengi innholdet og finne tema i et 

utvalg tekster på svensk og dansk 

Litteraturhistorie + 

lesing av tekster 

1350-1800 

Kontekst tekster 1. s.62-

229 
 

 

 

 

 

 

Lese tekster sammen og alene 

Analysere tekstene i fellesskap 

Samtale om tidsperioden og 

hvordan den påvirket 

litteraturen og forfatterne. 

 

Alternative tekster: 

Jaktfalken 

Don Quijote 

Robinson Crusoe 

Erasmus Montanus 

Muntlig vurdering av 

valgt analysert tekst i 

uke 47 

 

 

 

 

 

 

 



• presentere tema og uttrykksmåter i et 

utvalg sentrale samtidstekster og noen 

klassiske tekster i norsk litteratur 

 Smeden & bakeren 

48-51  Repetisjon og 

forberedelse tentamen 

Gjennomgå stoff som vil 

komme på tentamen 

Tentamen/fagdag 

hovedmål og sidemål 

52 Juleferie    

2-4 • samtale om form, innhold og formål i 

litteratur, teater og film  

•  framføre tolkende opplesing og 

dramatisering 

• Vurdere egne og andres muntlige 

fremføringer utfra faglige kriterier 

Lyrikk 

Lese, tolke, skrive, 

fremføre og lytte. 

Muntlig – tolkende opplesning 

Skriving – analysere dikt 

Lesing – lese lyrikk 

Skriftlig analyse av et 

dikt på hovedmål i 

uke 4 

 

5-8 

 
• Gjenkjenne virkemidlene; humor, 

ironi, kontraster, sammenligninger, 

symboler og språklige bilder og bruke 

noen av dem i egne tekster. 

• Beskrive samspillet mellom estetiske 

virkemidler i sammensatte tekster, og 

reflektere over hvordan vi påvirkes av 

lyd, språk og bilder. 

Sammensatte tekster, 

reklame   

Tolke/analysere 

Kontekst s. 368-369, 77-

98 

Forelesning, analyse av 

reklame, produsere 

sammensatte tekster 

Muntlig utspørring en 

og en med lærer uke 7 

 

 

 

 

 

 

 

9 Vinterferie    

10-11 • skrive kreative, informative, 

reflekterende og argumenterende 

tekster på hovedmål og sidemål med 

begrunnede synspunkter og tilpasset 

mottaker, formål og medium 

Skjønnlitterær tekst 

Synsvinkler og tid 

Skrive en fortellende tekst med 

fokus på synsvinkler og tid 

Skrivetimer på skolen 

med innlevering på 

sidemål uke 11.   

 

 

12-14 • presentere tema og uttrykksmåter i et 

utvalg sentrale samtidstekster og noen 

klassiske tekster i norsk litteratur 

 

Litteraturhistorie 

1800-1900 

Lese tekster sammen og alene. 

Analysere tekstene i fellesskap. 

Samtale om tidsperioden og 

hvordan den påvirket 

litteraturen og forfatterne.  

 



 

Alternative tekster: 

Oliver Twist 

Til min Gyldenlak 

Piken med svovelstikkene 

Faderen 

Karen 

Karens jul 

Et dukkehjem 

15-16 Påskeferie    

16-18 

 
• skrive kreative, informative, 

reflekterende og argumenterende 

tekster på hovedmål og sidemål med 

begrunnede synspunkter og tilpasset 

mottaker, formål og medium 

 

Konfirmasjonstale Arbeid med konfirmasjonstale.  

18-19  Forberedelse til 

tentamen.  

 Tentamen hovedmål 

og sidemål uke 19 

20-22 • skrive kreative, informative, 

reflekterende og argumenterende 

tekster på hovedmål og sidemål med 

begrunnede synspunkter og tilpasset 

mottaker, formål og medium 

• skrive ulike typer tekster etter mønster 

av eksempeltekster og andre kilder 

Essay og kåseri Gjennomgang og skriving av 

essay. 

 

23-25  Lesing Fokus på lesing og lytting til 

tekst. Klassesett. 

Refleksjonslogg  

 


