
Vi har brug for at analysere problemet 
Derfor planlægger vi et team-møde og anvender iKON-analysemodellen som 
ramme for dialogen. Skal ledelse, ressourcepersoner eller andre med?

Vi har brug for at høre elevens stemme 
Derfor planlægger vi et elev-interview.

Vi har brug for at vide, hvad der helt præcis sker i praksis 
Derfor planlægger vi X-antal pædagogiske iagttagelser: Hvem, hvad, hvornår 
og med hvilken metode?

Vi har brug for at blive klogere på problemets omfang 
Derfor aftaler vi at registrere udvalgte hændelser eller adfærd i en periode, så vi 
ved helt præcist hvor meget / hvor lidt problemet fylder. 

Vi vil gerne blive klogere på en episode, der allerede er sket 
Derfor formulerer vi en kort og afgrænset fortælling, som vores analyse kan 
tage udgangspunkt i. Vi tolker ikke og forholder os kun til den ene episode.

Vi har brug for at høre de andre elevers stemmer 
Derfor planlægger vi samtaler med en række elever. Dette kan være i gruppe, 
par eller individuelt. 

iKON   1: Forberedelse

Det er svært at…når…  
Beskriv den pædagogiske udfordring og den iagttagede 
adfærd.

Mål: 

Dato:

Vedr.:

1. Problemformulering                                             2. Hvordan bliver vi i stand til at løse problemet?                          3. Hvem og hvornår?
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Vi har brug for “særlig viden” 
Derfor indhenter vi oplysninger m.m. fra interne og/eller eksterne 
samarbejdspartnere. 

Der er noget vi kan forsøge allerede nu 
Vi er ikke sikre på at det er løsningen, men vi gør forsøget. Vi aftaler præcist 
hvem der gør hvad, og vi holder øje med, hvordan det går.  

Dette er en planlægningsopgave, der ikke skal tage lang tid. 
Planlæg kun det, der er relevant for den konkrete opgave. 
Alle de nævnte indsatser i sektion 2 behøver altså ikke at 
sættes i værk. 

Brug gerne ressourceark (de brune ark).

Vi har brug for at få forældrene på banen 
Derfor tager vi kontakt til nogle/alle forældre. Vi overvejer, om der skal indkaldes 
til forældremøde.



Det er svært at…når…  
Beskriv den pædagogiske udfordring og den iagttagede 
adfærd.

Dato:

Vedr.:

iKON   2: Analysemodel

1. Problemformulering                                             2. Hypoteser                                                                3. Invitationer

Problemet kan hænge sammen med, at… 
Opstil en række hypoteser der tager afsæt i hhv. individuelle 
og/eller kontekstuelle variabler. Se ressourceark. 

Det ville være hensigtsmæssigt, at… 
Beskriv idéer til handlinger, der kan imødekomme den 
opstillede problemformulering og de valgte mål. Tænk gerne 
ud af boksen, -bordet fanger ikke før der formuleres et 
procesdesign.  

Mål: 

Dette er en analysemodel, der bør bruges sammen med 
ressource-arket INSPIRATION TIL ANALYSEMODEL. 

Sektion 2 og 3 må gerne laves sammenhængende.
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Det er svært at…når…  
Beskriv den pædagogiske udfordring og den iagttagede 
adfærd.

Dato:

Vedr.:

iKON   3: Procesdesign

1. Problemformulering                                             2. Hvem gør hvad?                                                                                    3. Evaluering (tid / sted)

I undervisningen 

I frikvarter & SFO/Klub/m.m. 

AKT, faglig støtte, inklusionsvejleder eller anden ressource 

Hjemmet 

Eksterne 
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Mål: 

Dette er den officielle arbejdsskabelon, som koordinerer 
arbejdet i praksis. Sørg for, at alle involverede har en kopi. 

Processen bør evalueres og justeres løbende. Derfor skal 
man regne med at lave et nyt/revideret procesdesign, hver 
gang man evaluerer processen. 



iKON   Inspiration til analysemodel - mulige variabler (ikke fuldstændig liste)

Kontekst                                                                                                                Individ

Undervisningsledelse 
• Opstart 
• Overgange 
• Afslutning 
• Tydelige, faglige mål 
• Tydelige mål for adfærd 
• Tydelig og kort instruktion 
• Positiv tone 
• M.m.

Miljø 
• Temperatur 
• Orden / rod / renlighed 
• Akustik / ro / larm 
• Fysisk organisering i rummet

Fokus på adfærd 
• Feedforward 
• Feedback 
• Positive forventninger 
• Konkrete mål 
• Registrering 
• Evaluering 
• Belønning / konsekvens

Spilleregler 
• Er de tydelige og kendte? 
• Konsekvenser / handlemuligheder 

ved overtrædelse?

Relationer 
• Til de voksne 
• Til de jævnaldrende 
• Til andre

Familieforhold 
• Hvad sker der i familien?

Øvrige, sociale relationer 
• Foreninger 
• På gaden 
• M.m.

Kultur 
• Hvilke kulturelle normer retter eleven 

sig efter?

Fortællinger om eleven 
• Hvad fortælles der om eleven? 
• Hvilket ry har eleven?

Særlige rettigheder 
• Har eleven eksempelvis lov til at 

bruge computer, forlade klassen eller 
andet.  

Professionelt arbejdsmiljø 
• Er alle friske og glade? 
• Er der stress? 
• Er der stabilitet eller udskiftning?

Fokus 
• Afledelighed  
• Koncentration / fordybelse

Motorik 
• Finmotorik 
• Grovmotorik 
• Kropslig ro/uro

Opgaveløsning 
• Selvstændighed 
• Planlægning og overblik 
• Systematik 
• Robusthed ved modgang 
• Vedholdenhed 
• Motivation 
• Fagligt niveau 
• Omstillingsevne

Selvbillede 
• Tro på egne evner / værd

Empati 
• Forståelse for andres følelser. Social forståelse 

• Forståelse af sociale spilleregler og 
normer 

• Kontakt-adfærd 
• Forståelse af egen placering i det 

sociale hierarki

Konfliktforståelse 
• Forstår / forstår ikke egen andel i 

konflikter 
• Kan bruge læring fra én konflikt til at 

undgå den næste

Tillid 
• Tillid til kendte / ukendte 
• Basal forventning om noget godt/skidt 

på livets vej

Personlig stil 
• Temperamentsfuld, tilbageholdende, 

frembrusende, egoistisk, skrøbelig, 
undgående, omnipotent, loyal, 
intrigant…eller andet.

Sprog 
• Impressivt niveau 
• Ekspressivt niveau

Attribuering 
• Fejl forklares eksternalt (det er de 

andres skyld) eller internalt (det er mit 
ansvar).

Belastning 
• Er eleven på overarbejde? 
• Er eleven stresset?

Systematik 
• Arbejdes der systematisk og 

koordineret med udfordringer?

Sygdom / psykiatri 
• Medicinering 
• Diagnostik 
• Overskud / underskud
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Overvej hvilke af ovenstående 
variabler der spiller ind på det aktuelle 
problem.  

Udvælg de mest betydningsfulde og 
sørg for både at vælge individuelle og 
kontekstuelle variabler. 



Tid                  Iagttagelser                                                                                                                           Eventuelle overvejelser

iKON   Pædagogisk Iagttagelse

Dato               Hvad skal iagttages?                                                                                Hvad rettes der særlig opmærksomhed på?                                                  
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Tid                  Iagttagelser                                                                                                                          Eventuelle overvejelser

iKON   Pædagogisk Iagttagelse
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iKON   Elev-interview

Lad os tale om en konkret episode, hvor problemet viser sig. Hvornår skete det sidste gang?

Elev:

Interviewer:

Dato:

Hvilke tanker havde du i den episode?

Hvilke følelser havde du?

Hvad kunne du mærke i din krop?

Hvad gjorde du?

Har du forslag til noget, der kunne hjælpe dig i en lignende situation?

Brug gerne egne formuleringer. 

Brug gerne andre spørgsmål, hvis det er 
relevant. 

Vær ikke dømmende. Dette interview 
handler udelukkende om at forstå elevens 
egen problemoplevelse.

Version 5.1 - August 2017 - © Rasmus Alenkær, PhD. - alenkaer.dk



iKON   Registrering af problemadfærd

Klasse:

Voksen:

Dato: Oppositionel og/eller truende adfærd

Taler uden at få lov / afbryder undervisningen

Kommenterer negativt på andre elever eller underviseren

Urolig og/eller forstyrrende adfærd

Andet

Det er vigtigt, at alle i teamet anvender dette 
skema konsekvent.  

Sørg for at give info til vikarer og/eller 
lærere/pædagoger med “sporadisk” 
tilknytning til teamet.
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iKON   Registrering af ønsket adfærd

Klasse:

Voksen:

Dato: Positiv attitude

Rækker hånden op og taler kun (højt), hvis der er givet lov til det

Kommer til tiden

Samarbejder på en god måde, både med voksne og børn

Andet

Det er vigtigt, at alle i teamet anvender dette 
skema konsekvent.  

Sørg for at give info til vikarer og/eller 
lærere/pædagoger med “sporadisk” 
tilknytning til teamet.
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iKON   Konkret episode

Overskrift: 

Vedr.:

Fortæller:

Dato:

Beskriv en konkret episode, hvori den valgte 
problemstilling kommer til udtryk. 

Beskriv kun det, du selv så og hørte m.m. 
Der skal altså være tale om en 
førstehåndsberetning. 

Forklaringer og tolkninger er ikke relevante i 
denne sammenhæng.

Hvornår fandt episoden sted? 

Hvad skete der? 
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iKON   Forældre-interview

Vedr.:

Interviewer:

Dato:

Hvad er jeres umiddelbare tanker om den valgte problemstiling?
Brug gerne egne formuleringer. 

Brug gerne andre spørgsmål, hvis det er 
relevant. 

Vær ikke dømmende. Dette interview 
handler udelukkende om at forstå 
forældrenes egen problemoplevelse.

Sker der noget i familien pt., som skolen bør være opmærksom på?

Hvordan arbejder I som familie med den valgte problemstilling?

Hvilke mål kunne I tænke jer at opnå?

Hvilken konkret formuleret problemstilling tager interviewet udgangspunkt i?
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iKON   Info fra eksterne samarbejdspartnere

Psykolog / psykologis konsulent (PPR eller lign.)

Vedr.:

Ansvarlig:

Dato:

Indhent primært informationer, der relaterer 
sig til den valgte problemstilling. Læge / psykiatri

Socialrådgiver

Familiebehandler, terapeut, hjemmehos eller lign. 
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