
 

Marte Meo 
veiledning 

 

 

Alta kommune 

Barn og ungetjenesten 

 

Tiltaksteamet V/Marte Meo 

terapeuter: 

 

Eirin Kamilla Hoaas Johansen tlf: 

453 96982 

 

Trude Arnesen tlf: 

475 08283 

 

KONTAKT:  

Dersom du ønsker å høre 

mer om Marte Meo 

veiledningen ta kontakt 

med en av Marte Meo 

terapeutene under 

opplæring. 

Kontaktinformasjon på 

baksiden.  

Her finner du mer 

informasjon om Marte 

Meo-metoden: 

• www.martemeo.no 
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Hvem passer det for? 

Veiledningen passer for foreldre som 

ønsker å bedre samspillet med barnet 

sitt. Ta kontakt dersom du  opplever en 

eller flere av punktene: 

 At det er vanskelig å lese og svare  på 

barnets signaler/uttrykk. 

 At du ønsker hjelp med samspillet 

mellom deg og barnet.  

  At du opplever at du ofte kommer i 

konflikt med barnet 

  At du opplever at barnet bestemmer 

         for mye/har overtatt kontrollen 

          hjemme 

 At du opplever at barnet er urolig og 

ukonsentrert 

 At du opplever barnet som spesielt 

stille og innesluttet 

  At du er bekymret for barnet 

 

 

Som grunnlag for veiledningen 

benyttes filmopptak av deg og barnet 

ditt. Opptakene varer i ca. 3-7 min.   

 

For å oppdage de gode øyeblikkene, 

filmer vi situasjoner i hverdagen der 

foreldre og barn er sammen i deres 

hjem. Filmene gjør oss i stand til å se 

og påpeke de øyeblikkene vi ikke 

oppdager i hverdagen. Dette bruker vi 

som utgangspunkt for samtale og 

veiledning. Gjennom å se på filmene 

sammen med veileder får foreldrene 

nyttig informasjon om barnet sitt og 

blir mer bevisst på egen 

væremåte overfor barnet. 

I veiledningen tas det utgangspunkt 

ide gode øyeblikkene . 

 

Målet er å styrke samspillet mellom 

foreldre og barna.  

Marte Meo veiledningen vi gir er 

tilpasset barn fra 0-6 år.  

Alta kommune har to Marte Meo 

terapeuter under veiledning som er 

tilsatt i tiltaksteamet i barn– og 

ungetjenesten.  

 

 

HVA ER MARTE MEO –

VEILEDNING 

-Samspillsveiledning ved bruk av 

video- 

 

Marte Meo er en 

veiledningsmetode utviklet av 

Maria Aarts i Nederland i 1970-

årene. Metoden har spredt seg til 

mange land. Navnet Marte Meo 

har utspring i det latinske ”mars 

martis” som betyr ”av egen kraft”. 

 

Veiledningsmetoden fokuserer på 

det positive ved samspillet, og 

søker å utvikle dette. 

Metoden blir brukt i veiledning i 

alt fra spedbarn til demente.  
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