
Opnå en nuanceret forståelsesramme og nye redskaber til arbejdet med 
børn, unge og voksne med kognitive funktionsnedsættelser.  
 
I samarbejde med Feuerstein Danmark og Feuerstein Institut Israel, udbydes kursus i Feuerstein medieret 
læring. Dette kursus udbydes kun for ergoterapeuter, og vil derfor være målrette den ergoterapeutiske brug 
af hverdagsaktiviteter som vigtig træning af kognitive funktioner. Ved gennemførelses af kurset opnår 
deltagerne at bliver certificeret i brug af metoden 
 
At være i stand til at sortere og organisere og forstå den information der er omkring os er helt 
grundlæggende for os mennesker. Det er sådan, vi skaber orden og tryghed i verden. Det er det der gør os 
trygge nok til at kunne være fleksible og frie - inden for de rammer, vi har organiseret. 
 
Mennesker med kognitive funktionsnedsættelser har svær ved at strukturere, organiserer, sorterere og 
kategoriserer den information der er i verden omkring dem. De har derfor svært ved at skabe en tryg og 
meningsfuld forståelse af deres omgivelser og de ting der sker omkring dem. 
 
Kursusindhold: 

• På kurset bliver deltagerne undervist i metode til at afhjælpe mangler i grundlæggende kognition og 
tænkning hos børn, unge og voksne.  

• Introducerer effektive redskaber til at styrke børn, unge og voksnes kognitive udvikling på 
en målrettet måde. 

• Indføring i den måde, som mediering adskiller sig fra traditionel undervisning på. 

• Indføring i hvordan Feuerstein medieret læring med udgangspunkt i en ergoterapeutisk 
forståelsesramme kan implementeres i meningsfulde dagligdagsdags aktiviteter. Der vil være 
konkret eksempler fra ergoterapeuter som arbejder med Feuerstein til daglig. 

• Introducerer den grundlæggende teori bag Feuersteins Instrumental Enrichment-programmerne. 
 
Tid og sted  
Kurset strækker sig over 5 hele dage fordelt på mandag d. 6., tirsdag d. 7. og onsdag d. 8. marts 2023 som 
afholdes i Ergoterapeutforeningens lokaler, Nr. Voldgade 90, 1358 København K, samt lørdag d. 29. og 
søndag d. 30. april 2023 som afholdes på specialskolen Ellebækskolen Lundegårdsvej 2, Gørslev, 4100 
Ringsted alle dag kl 9.00 - 16.00  
 
Hvem er kurset for: 
Kurset henvender sig til ergoterapeuter der ønsker at skaber de bedste forudsætning for at støtte og 
fremme og udvikle deres klienters træning og evne til problemløsning. 
Målgruppen for klienter kan være børn, unge og voksne med indlæringsvanskeligheder, autisme, ADHD, 
cerebral parese, erhvervet hjerneskade, PTSD og demens ramte samt andre problematikker der giver 
væsentlige udfordringer med grundlæggende kognition og tænkning, og dermed begrænsninger i klientens 
daglige udfoldelsesmuligheder. 
 
Dagens underviser: LARS RØGILDS 
Lars Røgilds har været en af hovedkræfterne bag at få introduceret Reuven Feuersteins tankegang og 
metoder i det danske pædagogiske miljø. Han er den eneste autoriserede udbyder af Feuerstein kurser på 
dansk. 
Lars Røgilds er certificeret træner i FIE Standard, FIE Basic og FIE Tactile fra Feuerstein Institute i Israel. 
Lars Røgilds har mere end 20 års erfaring inden for det socialpædagogiske område. Uddannet 
socialpædagog, cand.mag. fra Københavns Universitet og har i en lang årrække været seminarielektor i 
pædagogik og psykologi. Lars Røgilds er desuden efteruddannet som systemisk supervisor og konsulent samt 
Imago-parterapeut. 



Siden 2000 har Lars Røgilds været engageret i arbejdet med adoption som kursusleder og som Post 
Adoptions Service-konsulent for Ankestyrelsen. Han har desuden ledet kurser, workshops og seminarer og 
har undervist i bl.a. Afrika og Sydøstasien. 
 
I samarbejde med: Solvej Darré, Ergoterapeut og Lene Bartels, Ergoterapeut der begge i en årrække har 
arbejdet praktisk med Feuerstein medieret læring og dermed har en del erfaring. 
 

 


