Marte Meo - en veiledningsmetode
Marte Meo er en metode der vi bruker video og visuelle bilder av
samspill som utgangspunkt for veiledning. Metoden er en praktisk
modell til utvikling av nye ferdigheter i det daglige samsp illet med
barn. De visuelle bildene er gull verdt da de gir oss konkret informasjon
"skritt for skritt" om hva som skjer i samspillet, samtidig som metoden
gir oss mulighet til å forbinde teori og praksis.
Vi bruker Marte Meo - metoden jevnlig til personalutvikling gjennom
veiledning som anvendes til bedre forståelse av barnet.

Hensikten med å bruke metoden i arbeidet vårt:
Økt kunnskap om samspill
Bedre/styrke kvaliteten på samspillet
Felles forståelse for prinsippene for støttende kommunikasjon

På veiledning bruker vi bildene for å se etter hva som fremmer ønsket
utvikling hos barnet og hva som gir barnet trygghet og trivsel:

Større forståelse og innsikt i enkeltbarnet
Utvikle evnen til observasjon
Reflektere over vår egen rolle i møte med enkeltbarnet

Marte Meo - utviklingsstøttende kommunikasjon
Marte Meo betyr av egen kraft og viser til at alle mennesker har mulighet til å utvikle ferdigheter i samspill og kommunikasjon. Med hjelp av visuelle bilder
blir prinsipper for utviklingsstøttende kommunikasjon løftet frem. Her er noen av de viktigste:
Benevne
Sette ord på barnets og egne handlinger, intensjoner, fokus og følelsesuttrykk
Barnet får støtte til å:
•Holde fokus i øyeblikket
•Registrere egne og andres handlinger
•Bekrefte egne intensjoner
•Berike, utvide og strukturere sine
erfaringer
•Økt ordforråd og språkforståelse

Et eksempel:
Maialen løfter koppen sin i luften og blir
møtt med at den voksne sier " Du vil ha mer
melk i koppen din" og i det den voksne
heller oppi melken får Mailalen høre "Nå
heller jeg melk i koppen din. Sånn, nå kan du
drikke"

Positiv ledelse/styring
Lede barnets oppmerksomhet og tilrettelegge slik at barnet gravis får utvidet sin horisont og
mestringsrepertoar
Barnet får støtte til å:
•Vite hva det kan eller skal
gjøre
•Holde fokus
•Velge alternative løsninger

Et eksempel:
Sverre vil at en voksen skal løfte ham oppi dissen. Han får
istedenfor vite at han kan klatre opp på dissen på egenhånd ved å
trå på en bøtte. Sverre får instrukser: "Hold deg i dissen, trå
oppå bøtten og dra deg så opp"

Gir barnet selvtillit, oversikt, samarbeidsevner, lekekompetanse og følelsesforvaltning

Gir barnet trygghet, oversikt, selvtillit, mestring og energi til å fullføre handlinger

Positiv bekreftelse
Fange opp barnets initiativ og signaler, og bekrefte med ord og kroppsspråk at barnet er
sett og hørt

Delt glede og opplevelse/Inntoning
Dele barnets gleder og opplevelser ved ord, stemmeleie, mimikk og kroppsspråk

Barnet får støtte til å:
•Holde fokus
•Bli oppmerksom seg selv
•Ta nye initiativ
•Lese og bekrefte andre

Et eksempel:
Benjamin rekker etter leverposteien. Han
får høre " Du vil smøre på skiven selv"
samtidig får han et nikk og et smil, som gir
Benjamin en bekreftelse på at han er sett
og aksept til å fullføre gjøremålet som
tenkt.

Barnet får støtte til å:
•Bli oppmerksom på glede
•La andre ta del i gleden
•Holde fokus
•Lese og bekrefte andre
•Bli oppmerksom på seg selv

Et eksempel:
Una kommer gledesfylt bort til den voksne og smiler bredt mens
hun stolt sier" Se, jeg har mistet en tann". Den voksne smiler,
setter seg på huk og sier "Det har du ja, oi, la meg få se". Una
smiler stolt og peker på der tannen har vært

Gir barnet selwerd, selvtillit, mestring og energi til å fortsette

Gir barnet erfaring med følelsesforvalting, relevans i møte med andre og struktur til sine erfaringer

Markere begynnelse og slutt, tydeliggjøre overganger
Barnet får retning når det starter en handling og støtte til å fullføre, før det går videre

Fokus på barnet
Være oppmerksom på barnets initiativ , behov og fokus

Barnet får støtte til å:
•Å holde fokus
•Å vite hva det skal gjøre/hva som skal skje
•Registrere egne handlinger
•Utvide begrepsforståelsen

Et eksempel:
Når Tiril får høre " Start med og ta på
regnbuksen, etterpå tar du på støvlene"
Når Andor får høre "Når du har tygget
ferdig kan du ta fatet bort til vasken"

Gir barnet trygghet, oversikt, struktur, forutsigbarhet og mestring

Barnet får støtte til å:
•Holde fokus
•Bli sett og hørt
•Bli forstått i sin
oppmerksomhet

Et eksempel:
Julie går bort til bokhyllen, hun ser opp på den. Så snur hun seg
og ser på den voksne, så vender hun blikket på bokhyllen igjen.
Julie får høre " Du vil ha en bok" mens den voksne løfter Julie
opp slik at hun kan ta den boken hun vil ha.

Gir barnet erfaring med å føle seg relevant i møte med andre

