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Hvorfor Early Years? 
 

 

 

Utviklet for skoler med differensieringsutfordringer i  
New Zealand og Australia  

 
Utviklede og utprøvde metoder 

 
Meget systematisk 

 
Norsk, matematikk, engelsk, 

 
Vist klart forbedrede resultater NZ og Australia 

 
Vist meget gode resultater Norge 
 



Early Years 
Structured Classroom Program 
Strukturerte læringsstasjoner med lærerstyrt stasjon 
Klasserommet er delt inn i ulike stasjoner der elevene får 
opplæring, veiledning og aktiviteter tilpasset deres nivå. 
 

Additional Assistance (Reading Recovery) – Ny Start 
Intensiv individuell lese- og skriveopplæring 
Et spesialpedagogisk tiltak med en til en oppfølging av 
leselærer. Skal ivareta elever som ikke har oppnådd 
forventet faglig utvikling i leseopplæringen. 
 

Parent Participation 
Foreldreinvolvering og oppfølging 
Foreldre skal være aktivt med på å stimulere elevenes  
leselyst og leseutvikling gjennom å samtale om tekst og  
bilde, samt drive medlesing og høytlesing. Foreldrene er  
en meget viktig og betydningsfull ressurs for barnet sitt i  
leseopplæringen. Forskning viser at en fjerdedel av  
barnets framgangen kan tilskrives den daglige  
lesetreningen hjemme med de foresatte. 
 

Proffesional Development for Teachers 
Etter- og videreutdanning for lærere.  
Lærerne holdes faglig oppdatert gjennom interne og  
eksterne kurs. 

 



Struktur 

• Fellesundervisning -Whole class focus 

  Gjennomgang av læringsøktens mål. 

        Presentasjon av stasjonene 

 

• Stasjonsundervisning – Learning 
centres 

 Rotasjon på læringsstasjoner. 

       12 min på hver stasjon.  

       En lærerbetjent og fem ubetjente 
stasjoner. 

 

• Fellesundervisning - Whole class focus 

 Felles oppsummering med hele klassen 
samlet på lærerbetjent stasjon.  

        Refleksjon over hva vi har lært. 

 



Stasjonene 
LÆRINGSARBEIDET PÅ ALLE STASJONENE RELATERES TIL ARBEIDSØKTENS MÅL 
 
Lærerstyrt stasjon 
Undervisning med fokus på veiledet lesing, veiledet skriving og veiledet matematikk. 
 

Oppgavestasjon 
Elevene får oppgaver som er tilpasset deres mestringsnivå slik at de kan bearbeide og repetere læring. 
 

Formingsstasjon 
Praktisk skapende arbeid og finmotorisk trening. 
 

Lesestasjon 
Her finnes et godt utvalg av bøker på ulike nivåer som elevene kan velge mellom. 
 

IKT-stasjon 
Ulike pedagogiske programmer som gir læring og utvikler elevenes digitale kompetanse. 
 

Konstruksjonsstasjon 
Ulike konstruksjonsleker som stimulerer elevenes kreativitet, fantasi og samarbeidsevne. 



Lærerstyrt stasjon 

• Veiledet lesing og norsk 

• Veiledet matematikk 

• Veiledet engelsk 

 

• Nivådifferensierte 
grupper 

• Tett kontakt lærer og 
enkeltelev 



ABC -stasjon 

• Elevene får oppgaver 
som er tilpasset deres 
mestringsnivå slik at 
de kan bearbeide, 
utvikle og repetere 
læring. 



Lesestasjon 

• Elevene leser tekster 
på sitt mestringsnivå. 

• Ulike sjangre. 

• Lesing som 
grunnleggende 
ferdighet. 



IKT -stasjon 

• Ulike pedagogiske 
programmer som gir 
læring og utvikler 
elevenes digitale 
kompetanse. 



Formingsstasjon 

• Praktisk skapende 
arbeid og finmotorisk 
trening 



Konstruksjonsstasjon 

• Ulike 
konstruksjonsleker 
som stimulerer 
elevenes kreativitet, 
fantasi og 
samarbeidsevne. 


