
Et eksempel fra praksis 
I arbejdet med at få en dårligt integreret dreng (A) ind i klassen, brugte teamet i 2.a SMTTE-

modellen: 

Status ved starten af skoleåret:  

A fungerer ikke godt hverken i undervisnings- eller SFO-tid. Han er kravundvigende og vil kun lave 

det, han har lyst til. Han vil ikke samarbejde med de voksne. Han respekterer ikke andres grænser 

(hverken børns eller voksnes). Han respekterer ikke de almindelige spilleregler i klassen. 

A vil/kan ikke sætte ord på sine følelser. Hvis han føler sig presset, reagerer han enten aggressivt 

(slår, bruger grimt sprog) eller søger væk fra situationen (går, gemmer sit hoved i tøjet osv.) Efter-

følgende vil han ikke tale om situationen.  

Han er i stigende grad begyndt at lyve om konfliktsituationer. Han giver de voksne skyld for at sige 

eller gøre noget, som de ikke har gjort.  

A ser sjældent glad ud! Klassekammeraterne klager i stigende grad over A's adfærd. 

Vores Mål er:  

At A bliver et glad og velfungerende barn i skole og SFO ved: 

 at han lærer at sætte ord på sine følelser. 

 at han får små succeser. 

 at han tør møde udfordringer, som han ikke på forhånd er sikker på at kunne magte (også i 

undervisningen). 

 at de voksne omkring A bliver bedre til at afstemme krav og forventninger. 

Vi vil lave disse Tiltag:  

 adfærdsregulere A - konfrontere ham med, hvad han gør, og sætte ord på det sammen med 

ham. 

 fremhæve positiv adfærd. 

 give ham positiv opmærksomhed, herunder ekstra støtte og tilpassede krav i skoletiden.  

 opprioritere forældresamarbejdet med en større inddragelse af faderen. 

Vi ønsker at se disse Tegn:  

 at han efter en ubehagelig situation ikke går, men bliver og får sat ord på 

 at han overholder klassens regler 

 at han er med og aktiv i undervisningen, søger lærerhjælp i stedet for at opgive 

 at der er en ligeværdig og positiv dialog på forældreintranettet. 

 

Evaluering 

Vi evaluerer løbende på vores teammøder, hvor vi fortæller hinanden om vores iagttagelser i den 

forløbne periode. Vi drøfter ud fra dette, om det går den rigtige vej, og om der er behov for yderli-

gere/andre tiltag.  



Vi gør Midtvejsstatus 

Her i starten af februar kan vi se store fremskridt med hensyn til A's adfærd. Vi kan især se foran-

dringerne i skoletiden. Han er i langt højere grad end førhen med og aktiv i undervisningen. Han 

opgiver ikke så let, men klør i højere grad på – dog stadig med ekstra lærerstøtte. Han er meget op-

søgende for at få lærerhjælp i modsætning til tidligere, hvor han hellere gav op på forhånd. A gør 

sig meget umage med de fleste ting, han laver, og han er stolt, når han har lavet et produkt færdig, 

fx en lille bog, en flot tegning eller et fuglehus. Han er meget glad for at få ros for det, han laver.  

A’s adfærd i forhold til kammeraterne har også ændret sig i positiv retning. Han er ikke så ofte i 

konflikt med dem, og de nedgørende bemærkninger er blevet færre. 

 


