Det vigtigste børn har brug for:
Nære tilknytninger til betydningsfulde voksne (oplevelsen af at have
betydning for en eller flere/blive holdt af/blive elsket – som den man
er.
Et positivt selvbillede ( oplevelsen af at være kompetent/oplevelsen af
mestring.
Trivsel og udvikling kommer ikke af sig selv –det foregår altid i samspil.
Marte meo er en metode der handler om udviklingsstøttende samspil.
Metoden støtter sig til den nyeste udviklingspsykologiske viden - at børn
udvikler sig bedst, når deres egne initiativer bliver set og der bliver gjort noget
godt ved dem.
Et initiativ kan være:
Det barnet ser på
Det barnet gør
Det barnet siger
Den følelse barnet viser
Og det gode voksne kan gøre ved initiativerne er det vi kalder elementerne
og som jeg vil vise nu.
Jeg vil vise eks. på elementerne og fortælle hvilken betydning de har for
barnets udvikling.

Alle elementerne understøtter overordnet tryghed, tillid og tilknytning
og hver især også noget forskelligt.
1. Se – og gør så noget godt ved initiativerne
2. Følge – føle sig forstået, værdifuld, rigtig, empati, socialitet, vitalitet,
handler ikke om altid at få lov/at alt er tilladt, men retten til at tænke, føle,
mene og ønske - selvværd
3. Benævne – selvregistrering, andres registrering, blive synlig og
interessant for andre, at kunne præsentere sig selv, sprog, ro, koncentration,
ramme på niveau – selvværd
4. Bekræfte – værdilader benævnelserne, så det sammen gælder her….. plus
mere vitaliserende, lyst til at tage flere initiativer, selvværd på egne initiativer
og selvtillid på initiativer taget på opfordring af andre.
5. Udvælge – positiv måde at regulere på, bevare ja-cirkler, som viser vej og
er vitaliserende, ingen bliver gjort forkert – hjernen er modtagelig.
6. Vente – invitation til at jeg vil noget med barnet – ligeværdig ”dialog”, at
give tid til refleksion og bearbejdning.
7. Turtagning – at skiftes til at tage tur/vente, tur på et passende tidspunkt,
at holde egne initiativer tilbage, timing, sociale færdigheder, giv og tagleg med
små børn.
8. Kæde sammen – At hjælpe børnene til at få øje på hinanden og forstå
hinanden, socialitet, empati, gøre usynlige børn mere synlige og hjælpe de
andre til bedre at forstå.
9. Sætte ord på sig selv – at blive set, at præsentere sig selv, at blive
forudsigelig for barnet og give barnet de bedste muligheder for at samarbejde,
give barnet mulighed for at blive klogere på den voksne.
10. Positiv ledelse
 Kontakt før opgave
 God stemning – udvikling bedst i et samvær præget af god stemning
 Klar start – Forudsigelighed - samarbejde
 Guide på niveau – størst mulighed for at løse opgaven og initiativerne
kan bekræftes – det virker vitaliserende og barnet får lyst til at tage
flere initiativer
 Sætte ord på sig selv – forudsigelighed for barnet, god mulighed for at
samarbejde
 Bekræfte – lyst til at tage flere initiativer, mestring, selvtillid, selvværd
 Klar slut – forudsigelighed - samarbejde

