Fagplan Teater - Skaun kulturskole
Kulturskolens formål
Skaun kulturskole skal gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til alle
barn og unge som ønsker det. Formålet med opplæringa er å lære,
oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstneriske uttrykk. Kulturskolen
er en sentral del av den sammenhengende utdanningslinjen som kan
kvalifisere elever med særlig interesse og motivasjon til opptak i høyere
kunstfaglig utdanning. Opplæringa skal bidra til barn og unges danning,
fremme respekt for andres kulturelle tilhørighet, bevisstgjøre egen identitet,
bli kritisk reflekterende og utvikle egen livskompetanse.

Teater i kulturskolen
Teater i Skaun kulturskole omfatter dramapedagogiske prosesser som lek og arbeid med roller,
situasjoner og teaterproduksjon. Gjennom teaterfaglige arbeids- og uttrykksformer skal elevene
utvikle kompetanse i å utøve, formidle, skape, oppleve og reflektere.
Barn og unge lever tett på samtidskulturen og i et samfunn som stadig blir mer globalisert. De
skal være teaterets skapere, utøvere og publikummere i framtida. Kulturskolens teateropplæring
skal bidra til å utvikle ferdigheter som gjør det mulig for elevene å møte utfordringer som ligger i
dette: bli verdibevisste, ansvarsbevisste, kunne ta selvstendige valg, være konstruktive og kreative.
Teaterscenen skaper gode betingelser for at barn og ungdom kan utfolde seg. Samhandling er
grunnleggende i alle deler av teaterprosessene.
En intensjon med faget er å gjøre elevene til aktive og medvirkende deltakere i undervisninga og i
produksjonsarbeidet.

Teater og læring
Lek er en viktig læringsform i teater. Både skuespilleren og barnet leker med tid, rom, roller og
objekter. Lek er å samhandle og forstå gjennom utfoldelse av kroppen, stemmen, sansene,
følelsene og fantasien. Lek er «å late som om» en er en annen, på et annet sted, i en annen tid, i en
annen sammenheng. Skuespillerkunst bygger med andre ord på samme sansebaserte utforskning
og utfoldelse som barn kjenner gjennom leken.

Teater som scenekunst
Teater i kulturskolen har sin forankring i teater som scenekunst.
Scenen kan være i kulturskolen, grunnskolen, barnehagen, teateret, kulturhuset, museet,
biblioteket eller på eldresenteret. Men den kan også være i et lokalhistorisk friluftsteater, på ei
strand eller i et kjøpesenter.
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Mål for undervisningen
Gjennom arbeidet med teater skal elevene:
• utvikle uttrykksevne, formsans og ferdigheter i å agere
• kunne anvende teater som kommunikasjonsmiddel
• oppleve mestringsglede og positiv egenutvikling
• utvikle evne til kritisk tenkning, empati og lagspill
• utvikle evne til å utforske fortid, nåtid og framtid
• bli ressurspersoner som bidrar til et levende kulturliv
• oppleve et læringsmiljø preget av trivsel, trygghet og samhandling
• oppleve at basisferdigheter, prosess og mestring vektlegges
• få stimulert konsentrasjon, sanser og fantasi
• ta del i gode formidlingsopplevelser

Elevens læringsmål:
•
•
•
•
•

kan utøve dramalek og improvisasjon i samspill med andre
samarbeider og deltar aktivt i et sosialt fellesskap
kan presentere enkle roller og sceniske situasjoner i små spill
har deltatt i enkle visninger på en relevant arena
er del av et levende lokalmiljø og bidrar til å skape felles lokal identitet og livsglede

Utstyr
Elever må ha på seg klær som er lett å bevege seg i, samt medbringe skrivesaker til
undervisningen.
Alder
Undervisningen foregår i grupper inndelt etter alder. Tilbudet er tilgjengelig for dem som går i
4.klasse og oppover.
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