
Välkommen till Marte Meo-utbildning i Göteborg, 
med start den 5 september 2022 

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med familjer och vill utveckla ditt arbete med 
samspel. Du får lära dig att initiera och stödja förändringsprocesser med filmens hjälp. 
Genom korta filmsekvenser av det dagliga samspelet mellan barn och förälder eller annan 
omsorgsgivare analyseras samspelet i syfte att öka kunskapen om barnets resurser och 
behov för att stödja barnets utveckling. 
 
Utbildningen vänder sig också till dig som arbetar som familjehemssekreterare och vill 
använda dig av ”Gåvopaket” vid nyplaceringar i familjehem. ”Gåvopaket" är en Marte 
Meo-intervention som är till för att stödja barnet vid nyplacering i familjehem. Genom tre 
Marte Meo-filmer arbetar familjehemssekreterare tillsammans med familjehemmet för 
att utforska både barnets resurser och anpassningsstrategier samt hur familjehemmet i 
det dagliga samspelet kan stödja barnet för att skapa trygghet och förutsägbarhet. 
 
Undervisningen kommer att bedrivas i en mindre utbildningsgrupp och omfattar fyra 
terminer där vi träffas sex dagar per termin. Under första terminen ingår ytterligare ett 
tillfälle i november, då Maria Aarts, Marte Meo-metodens grundare kommer att föreläsa i 
Göteborg. Under utbildningens gång kan ytterligare föreläsningar tillkomma och kommer 
då att ingå i kursavgiften. Gruppen kommer att ha gemensamma litteraturseminarier. 
Teorier som särskilt fördjupas under utbildningen är anknytningsteorin och 
mentaliseringsteorin. På tredje terminen skriver deltagarna ett ”Paper” – ett 
fördjupningsarbete där teori kopplas till det egna behandlingsarbetet.  

För att examineras ska deltagarna ha arbetat med Marte Meo under handledning i fem 
familjer. Kostnad för examination och certifikat tillkommer utöver kursavgiften.  

 

 

 

 
 
 

 
Kursledare: Ann-Louise Löwendahl, socionom, Marte Meo-terapeut, Marte Meo-
supervisor/utbildare & handledare samt handledare i psykosocialt arbete, med lång 
erfarenhet av samspels- och familjebehandling inom socialtjänsten. 
 
För frågor och ytterligare information, kontakta mig gärna via e-post 
a.lowendahl@outlook.com eller via telefon 0763-06 37 37. 

 
Gå gärna in på min hemsida och läs mer www.alowendahl.se  

 

Ann-Louise Löwendahl 

Kursstart:  5 september 2022 

Tid: 9:00-15:00, sex tillfällen under fyra terminer 

Plats: Fjärde Långgatan 5 

Kostnad: 14 900 kr/termin 

Anmälan:  Senast den 20 december 2019 
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