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Utbildning Marte Meo Terapeut 
 
Marte Meo är en metod som sätter samspel mellan människor i fokus. Metoden är verkningsfull för 
föräldrar som på olika sätt har frågor och bekymmer i sitt föräldraskap. Det finns även goda 
erfarenheter av att använda Marte Meo som stöd till familjehemsföräldrar. Metoden är verksam för 
barn i alla åldrar. Behandlingsarbetet tar sin utgångspunkt i korta videosekvenser från samspels-
situationer i vardagen mellan barn och förälder. I film visar barnet vem det är, vad det redan får av sin 
förälder och vilket stöd det behöver för att få ytterligare tillgång till sin egen utveckling. Genom en 
noggrann analys av utvecklingsstöd och barnets initiativ görs ett arbete tillsammans med föräldern för 
att steg för steg öka kvalitén på samspelet. Relationen stärks därmed på ett varaktigt vis.  
 
 
Under 2020 kommer jag starta en utbildningsgrupp som en del i min egen handledarutbildning i Marte 
Meo. Handledarutbildningen ges av Monica Möllerstrand och Åse Ljungquist-Svantesson som båda är 
socionomer, leg. psykoterapeuter, handledare och Marte Meo 
Licensed Supervisors. Jag som kommer att hålla i utbildningen 
heter Frida Liljedahl, är socionom och familjebehandlare med 
lång erfarenhet av behandlingsarbete med Marte Meo. Jag har 
arbetat med barn och föräldrar i 20 år, först i socialtjänstens 
öppenvård och nu i Gryning Öppenvård.  
 
Du som är socionom, psykolog, socialpedagog eller liknande, 
gärna med några års erfarenhet av behandlingsarbete med 
föräldrar och barn, eller vägledning till familjehem, är 
välkommen med din ansökan. Utbildningen sträcker sig över 4 
terminer med 10 halvdagar varje termin, där teori varvas med 
handledning. Utöver dessa träffar ingår dessutom 1–3 
föreläsningsdagar samt dialogcafé där man möter andra utbildningsgrupper och verksamma inom 
metoden. I utbildningsgruppen finns max 6 platser. För att nå examination behöver du ha arbetat i 5 
familjer i din egen verksamhet där en utveckling kring barnet skett på ett sätt som framträder i 
videomaterial och behandlingsjournal.  
 
 
Kursstart: Augusti 2020 (eller tidigare efter önskemål) 
Plats: Göteborg 
Kostnad: 7000 kr (ex. moms)/termin, 4 terminer. Rabatterad avgift för arbetsgrupp vid 4 anmälda. 
Anmälan och frågor: frida.liljedahl@gryning.se tel. 0704-53 09 20 
Sista anmälningsdag: Löpande intag  
 
 
Varmt välkommen!  
 
Frida Liljedahl 

Läs mer om Marte Meo 
Marte Meo International: https://www.martemeo.com/  
Svenska Marte Meo-föreningen: http://www.martemeoforeningen.se/  
Balldin, S., Bergström, M., Wirtberg, I., & Axberg, U. (2019). Marte Meo and Coordination Meetings (MAC): A Systemic 
School-Based Video Feedback Intervention—A Randomised Controlled Trial. Child and Adolescent Social Work Journal, 
36(5), 537-548.: https://doi.org/10.1007/s10560-018-0580-2  


