
FAGPLAN FOR TEATER  
LÆRER: MARIANNE HAUG RINHEIM  

  

INNLEDNING  

Fagplan for TEATER består av to hoveddeler, den generelle delen og den faglige delen. Den 

generelle delen beskriver forhold som danner plattform for all teater undervisning i 

kulturskolen. I fagdelen beskrives forhold som progresjon og metodikk og den er delt inn i 4 

nivåer; begynnernivå, mellomnivå, øvre mellomnivå og viderekomment nivå.  

  

GENERELL DEL  

Mål:   

Gjennom arbeidet med teater får eleven mulighet til å:  

- utvikle uttrykksevne og ferdigheter i å ta en rolle/ være i rolle  

- kunne anvende teater som kommunikasjonsmiddel  

- oppleve mestringsglede og positiv egenutvikling  

- utvikle evne til kritisk tenkning, empati og lagspill  

- bli ressurspersoner som bidrar til et levende kulturliv  

- være deltakende i større produksjoner  

  

Organisering av undervisningen:  

Kulturskolen har ukentlig undervisning 38 uker i året. Elevene har i hovedsak 

gruppeundervisning, inndelt etter alder.  Tidvis kan timeplanen omorganiseres i form 

av helgeøvinger, utvidet undervisningstid opp i mot større prosjekter og produksjoner. 

Dette blir så langt det lar seg gjøre avspasert senere.   

Deltakelse på produksjoner, kurs og prosjekter er en del av undervisningen. 

Kulturskolen arrangerer flere konserter/produksjoner i løpet av året, men også mindre 

arrangement hvor elevene kan tilbys å delta. Det kan for eksempel være på 

institusjoner rundt om i kommunen, interne elevkonserter, skolekonserter, 

kommunestyremøte osv.   

  

Undervisningen foregår i Øyer Kulturskoles lokaler. Ved fravær skal lærer varsles i 

god tid på epost eller sms.  



  

Øving:  

Innholdet handler mye om teaterets ulike tradisjoner, sceniske sjangrer og uttrykk som 

improvisasjon, teatersport, fortelling, klassiske skuespill, miming, musikal, sang, 

skapende skriving og til tider enkel dans. Innholdet kan også være ulike 

innholdskomponenter som kostyme, sminke, rekvisitt, maske, scenografi og teknikk.  

På teaterøvelsene legges det vekt på å jobbe frem et godt miljø i gruppa, øve seg på 

samarbeid og samspill, lære seg skuespillerteknikker og øve mot en produksjon. 

Dramaøvelser og dramalek er også en stor del av innholdet på øvelsene. Dette 

fremmer konsentrasjon, samarbeid, trygghet, fantasi, kreativitet og det å flytte på egne 

grenser.  

Jevnlig øving på tekst/manus hjemme er en forutsetning for å kunne sette opp en 

større forestilling/produksjon. Både for å komme i mål som en gruppe og for at eleven 

selv skal føle mestring, spilleglede og framgang.   

  

Undervisningsmateriell:  

Det blir delt ut manus/tekst på øvelsene som det er viktig at eleven har med seg hver 

gang. Elevene må selv sørge for å ta med ringperm. Noen ganger får de også en cd 

med musikken til sanger eller danser som evt. skal brukes i produksjonen.   

Det blir også delt ut øvingsplaner, kostymeoversikt mm.   

  
 

 

 



 

FAGDEL  

Begynnernivå  

- Jobbe med dramalek og improvisasjon i samspill med andre  

- Jobbe med samarbeid og sosialt felleskap  

- Jobbe med trygghetsfølelse og egne grenser  

- Jobbe med enkle roller og sceniske situasjoner i små spill  

- Delta i forskjellige visninger/produksjoner   

Mellomnivå  

- Jobbe med grunnleggende basisferdigheter i spill med kropp og stemme  

- Jobbe med grunnleggende prinsipper for samspill og samarbeid i teaterarbeid  

- Jobbe med å improvisere frem roller, situasjoner og stemninger med 

utgangspunkt i enkle tekster, musikk, bilder, rekvisitter ol.  

- Jobbe mot å mestre de ulike fasene i teaterarbeid; oppvarming, konsentrasjon, 

teknikk, presentasjon og vurdering  

- Jobbe med å utvikle disiplin og god øvingskultur  

- Jobbe med små eller litt større produksjoner fra ide til ferdigstilling og vurdering.  

Øvre mellomnivå  

- Å forstå grunnleggende begreper i praktisk teaterarbeid og produksjon  

- Jobbe med å videreutvikle evnen til oppmerksomhet og iakttagelse i samspill  

- Jobbe med ulike sjangere, formuttrykk og spillestiler  

- Få kjennskap til relevante teoretiske kunnskaper og teaterets rolle i samfunnet  

- Delta i et helhetlig produksjonsapparat der kostyme, maske, scenografi, 

musikk, lyd og lys inngår  

- Jobbe med karakterarbeid/karakterutvikling  

Viderekomment nivå  

- Jobbe med å skape roller, situasjoner og stemninger gjennom arbeid med tekst 

og skuespillerteknikk  

- Jobbe mot en bevissthet om bruk av rom, tekst, lyd i utvikling av sceniske 

uttrykk.  

- Jobbe med å formidle scenekunst i ulike formater og på ulike scener - 

 Jobbe med fordypning innen sjanger/spillestil/arbeidsform.  

- Jobbe med aktivt å ta del i dialoger om, tilbakemeldinger og vurderinger av 

prosesser og produkt.  

- Være et godt forbilde for medelever.  


