
 
 
 

Marte Meo - veiledning er som all annen kontakt mellom 
helsepersonell og bruker, underlagt strenge krav om 
taushetsplikt og forsvarlig oppbevaring av 
personopplysninger. 
Er du interessert eller ønsker å vite mer, kan du ta kontakt med: 

Helsesøster og Marte Meo – terapeut Inger Bergsodden, 
Brumunddal helsestasjon. 

Telefon 62 33 59 35 / Mobil 94 15 29 51 
 
 

 
Felles glede er dobbel glede! 

  
 

 
MARTE MEO – VEILEDNING 

 
Marte Meo 

 
Marte Meo kommer fra latin og betyr «av egen kraft».  

Marte Meo - veiledning er basert på studier av hva som 
naturlig skjer i kommunikasjonen mellom voksne og barn. 

 
Metoden har som mål å styrke og utvikle samspillet mellom 

foreldre og barn. 
 

Hensikten er å gi hjelp til selvhjelp. Metoden kan brukes 
både forebyggende og som veiledning til foreldre som 

strever. 



Marte Meo bygger på at kommunikasjon er grunnsteinen i alle 
mellommenneskelige relasjoner. 
Marte Meo -metoden er basert på filmveiledning. Metoden er 
utviklet av Maria Aarts fra Nederland. Hun har gjennom sitt 
kliniske arbeid hjemme hos barn og foreldre og på 
institusjoner, utviklet en måte å få frem detaljert kunnskap om 
de enkelte elementene i utviklingsstøttende kommunikasjon. 
Hun har videre arbeidet med hvordan denne kunnskapen best 
mulig kan komme barna til gode. 

 
Marte Meo – veiledning kan gi foreldre eller andre foresatte 
hjelp til :  

• Å forstå signaler fra spedbarnet 
• Å forstå hva som skjer i samspill med både små 

og store barn 
• Å bli tryggere i foreldrerollen  
• Å regulere gråt og uro hos barnet 
• Å styrke språkutvikling til barnet 
• Å gi barnet bedre søvnvaner 
• Å få bukt med problemer rundt måltid / matlyst 
• Å redusere søskensjalusi  
• Å bli tydeligere og tryggere ledere for barnet 

Video-metodikk 
Marte Meo er altså en metode som bygger på prinsippet om å arbeide 
sammen med foreldrene, ikke for dem eller foran dem. Det handler om 
å skape en bevissthet på de «riktige» tingene vi allerede gjør, hvordan 
de virker inn på samspillet og hvordan vi allerede snakker og oppfører 
oss med barna. Mange sier: «Ja, men dette gjør jeg jo allerede». Og 
nettopp slik er det. Vi gjør ofte mye riktig, som vi kan bygge på. Dette 
vil igjen øke forståelsen av egen kompetanse som foreldre, og videre 
øke tryggheten i denne rollen.  

1. Gjennom samtaler med foreldrene får vi kunnskap om deres forståelse av 
gleder og vansker med å være foreldre for barnet sitt. I samråd med foreldrene 
utarbeider vi en målsetning for Marte Meo - veiledningen.  
2. Hverdagslige samhandlingssekvenser mellom barn og foreldre tas opp på 
video. Dette skjer hjemme hos den enkelte familie, og vi begynner med 
situasjoner man føler seg komfortabel i. 
3. Terapeuten analyserer og studerer filmopptaket, og forbereder seg til å vise 
foreldrene filmen.  
4. Filmen vises for foreldrene. Sammen med foreldrene studerer vi små 
sekvenser fra hverdagen hvor vi kan stoppe filmen, spole tilbake og se skritt 
for skritt hva som skjer i samspillet. «Utenfra – blikket» kan bidra til å se nye 
sider ved barnet og / eller seg selv som voksenperson. Når en ser på opptak av 
seg selv sammen med barnet, kommer det ofte klart fram for foreldrene hva 
barnet trenger for å få støtte i sin utvikling. 

Marte Meo handler i korte trekk om positiv veiledning. Det er godt å se 
at man mestrer, og det er godt å se at man er foreldre for et unikt barn. 
Som ellers i livet øker lysten til å gjøre mer av det vi opplever å  lykkes 
med. 

Mer info er å finne på: http://www.martemeo.no 

 


