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Intensiv opplæring  

Kursrekke - spesialisering 
 
 
Pedverket Kompetanse inviterer til en kursrekke som gir spesialisering i intensiv 
opplæring. 
 
Fra juni 2018 er det lovbestemt at skolene skal gi intensiv opplæring slik at 
«forventa progresjon blir oppnådd». Slik opplæring skal settes i verk straks en 
oppdager elever med risiko for å «henge etter».  Av Utdanningsdirektoratets 
veiledning ser vi at det er lesing, skriving og regning som er i fokus.  
 
Slik intensiv opplæring må ha to bein å stå på. Det ene er en strategi for å 
støtte elevene i å «lære å lære», med viktige byggesteiner for læring generelt 
og for å lære å lese, skrive og regne spesielt.  Det vil bidra til at elevene lettere 
overfører det de har lært, og blir mer «selvgående» og selvstendige både i 
skolesammenheng og ellers. Det andre er metoder som bidrar til (unnskyld) 
effektiv læring, slik at disse eleven også opplever å lykkes og føle på reell 
mestring. Lærere sier at også kunnskap om elevens måte å tenke på (kognitive 
prosesser) er viktig for å kunne spisse opplæringa mot enkeltelever – slik 
hensikten er med intensiv opplæring. 
 
Til dette trenger skolene ressurser og kompetanse, sier Utdanningsdrektoratet. 
Vi kan ikke tildele ressurser , men i denne kursrekka byr vi på det vi er best på, 
og tilbyr  kompetanse som ikke er dekka inn i ordinær lærerutdanning.  Derfor 
har vi også  kalt det spesialisering i intensiv opplæring. Hovedmålgruppe er 
lærere, men dette er nyttig kunnskap også for PP-rådgivere. 
 
Vi legger teoretiske perspektiver fra kognitiv psykologi til grunn, og vektlegger 
evidensbaserte metoder og tiltak for praksis.  
Pris for full spesialisering er 20 000, som inkluderer veiledning og 
tilbakemelding  på rapporter. Enkeltkurs har kursavgift 1500 per dag.  
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Spesialisering eller enkeltkurs 
Full spesialisering omfatter to kursrekker, A og B, hver på seks dager. Det går 
også an å ta ett og ett kurs, men for hver kursrekke er det slik at det neste 
bygger på det forrige. Om du vil delta på enkeltkurs, dokumenteres med 
deltakelsesbevis. Tar du hele rekka og dokumenterer praksisdelen med en 
rapport, får du Pedverket Kompetanse sin Spesialisering i intensiv opplæring.  
 

Kursrekke A. Alle oppsatte datoer gjelder kurs i Oslo 

Modul A1 (2 dager sammenhengende, 21.-22. mars i Oslo) 
Basiskurs for intensiv opplæring: GRUNNLAGET for læring 
Viktige læreprosesser 
Viktige byggesteiner for læring - begrepslæring 
Metode: a) Grunnlaget – opplegg for begrepslæring  
     b) Analytisk koding med spill og aktiviteter 
   
Modul A2 (2 dager med 2-3 uker mellom for å prøve ut, 25. april og 15. 
mai).  
GRUNNLAGET for lesing. 
Viktige begreper og strukturer. Tilpasset innhold relatert til elevens 
interesser. 
Metode: Ferdighetslæring  

a) Lesing som ferdighet.  
b) Skriving som  ferdighet 

 
Modul A3 (2 dager med 2-3 uker mellom for å prøve ut, 3. september og 
18. september).  
GRUNNLAGET for regning. Viktige begreper og strukturer fokusert på 
titallsystemet og regneartene. 
Metode: Begrepslæring og ferdighetslæring 

a) Titallsystemet 
b) Regneartene 

 

Opptakskriteriet for hele A-kursrekka er lærerutdanning og minimum ett års 
erfaring.  
Etter denne kursrekka har du spesialisert deg på intensiv opplæring. Om du 
bare deltar på enkeltkurs, får du dokumentasjon for det. Om du har deltatt på 
alle kursene, bruker dette i praksis og leverer og får godkjent en rapport der du 
følger en elev fra «mistanke» til gjennomført opplegg, får du dokumentasjon på 
spesialisering i intensiv opplæring.  
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 Kursrekke B (datoer kommer senere) 
Opptakskriterier dersom du ønsker spesialisering: Lærerutdanning, ett års 
praksis, fullført kursrekke A med dokumentasjon for egen praksis. Det er mulig 
å delta på enkelte kurs, men det gir ikke spesialisering.  

Modul B1 (2 dager sammenhengende):  Barn bruker hodet på ulike 
måter. Nevro-kognitiv teori (PASS-prosessene) 
Å se barna gjennom PASS-briller, og stimulere læring slik at de får bruke 
sine beste prosesser; sin beste måte å tenke på. Denne modulen legger 
også vekt på erfaringsutveksling knyttet til innholdet i kursrekke A. 
Metode: Karlegging og tiltak for å kunne tilpasse til elevens PASS-profil 

a) Planlegging og oppmerksomhet 
b) Simultan og suksessiv prosess 

 

Modul B2:(To dager med 2-4 uker mellom for å prøve ut). Videre arbeid 
med kartlegging Intensiv opplæring i PASS-lys, lesing og skriving  

a) Skåring og tolkning av CAS2 Ratingskala 
b) PASS-krav til å lære å lese og skrive 

 

Modul B3: Erfaringsutveksling. Intensiv opplæring i PASS-lys, regning.  
Intensiv opplæring relattert til emosjonell fungering og motivasjon.  

a) PASS-krav til å lære å regne 
b) PASS relatert til emosjonell fungering og motivasjon 

 

Dokumentasjon. 

Du får dokumentasjon for kurs du har deltatt på.  

Etter kursrekke B har du ytterligere spesialisert deg i intensiv opplæring. For å bli 
godkjent som spesialist i intensiv opplæring må du ha dokumentasjon for 
spesialisering etter kursrekke A;  ha deltatt på kursrekke B; og levere og få 
godkjent rapport om en elev du har gitt intensiv opplæring i løpet av kursrekke B.  
Etter kursrekke B kan du også sertifiseres for bruka av CAS2 Ratingskala – for å 
kunne kartlegge elevens beste måte å tenke på. 

PP-rådgiver? Dette er nyttig kunnskap også for deg. Den som ønsker å knytte 
litteraturstudier til dette får en fyldig referanseliste med forskningslitteratur.  
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