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Dialog og dominans i Marte Meo-veiledning

Ingrid Kristine Hasund, Eli-Marie Drange, Gro-Renée Rambø, 
Jan Svennevig og Kari Vik

INNLEDNING

I denne artikkelen tar vi for oss et kulturmøte innen feltet psykisk helsearbeid. Casen 
vår er et videoopptak av en interaksjon mellom en norsk Marte Meo-veileder og et 
tanzaniansk foreldrepar som får demonstrert en Marte Meo-veiledning i Haydom, 
Tanzania. Marte Meo er en videoveiledningsmetode som i hovedsak brukes for å 
styrke og utvikle samspillet mellom barn og nære omsorgspersoner, og som har 
til hensikt å gi hjelp til selvhjelp. I Marte Meo er samtaler omkring videoopptak et 
svært sentralt element. Videoopptaket gjør det mulig å fastholde vesentlige, men 
ofte utydelige trekk i samspillsituasjonen, og det kan derfor danne et spesielt godt 
grunnlag for samtale om en interaksjon mellom en omsorgsperson og barn som 
inkluderer atmosfære, verbalspråk, blikk, kroppsspråk og så videre. I vår case 
studerer vi dermed en film av noen som ser på og samtaler om en film, hvilket gjør 
en multimodal tilnærming særlig relevant.

Bakgrunnen for videoopptaket er at Avdeling for barn og unges psykiske helse 
(ABUP) ved Sørlandet sykehus har etablert et forsknings- og utviklingsprosjekt ved 
Haydom Lutheran Hospital (HLH), der mange morløse spedbarn fra distriktene 
Mbulu og Hanang i det nordlige Tanzania tilbringer sine første levemåneder. 
Spedbarna blir matet og stelt, men får – etter både tanzaniansk og norsk standard – 
lite emosjonell og sosial støtte. Et viktig mål for de norske Marte Meo-veilederne er 
å gi barna en bedre start i livet gjennom å gjøre de tanzanianske helsearbeiderne mer 
bevisst på spedbarns mentale helse, og derigjennom øke frekvensen av emosjonell 
og sosial støtte, blant annet ved bruk av Marte Meo.

Vi er fire lingvister (1.–4. forfatter) som har analysert videoopptaket ved bruk 
av multimodal interaksjonsanalyse. Vi har selv ikke vært involvert i feltarbeidet i 
Haydom, mens 5. forfatter er sosiolog ved ABUP og involvert i arbeidet ved HLH 
som forsker. Marte Meo-veiledningen vi har analysert, kan ses på som et kulturmøte 
på minst to plan: Det er et kulturmøte mellom en nordmann og to tanzanianere, 
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og mellom en profesjonell Marte Meo-veileder og et foreldrepar som ikke kjenner 
metoden fra før. Moren i videoen er lege ved HLH, og demonstrasjonen av Marte 
Meo ble gjennomført for at hun og andre tanzanianske medforskere/kolleger i ABUPs 
forsknings- og utviklingsprosjekt skulle få førstehånds kjennskap til metoden. Målet 
med artikkelen er å beskrive hvilke interaksjonsstrategier partene i dette kulturmøtet 
bruker, sett i lys av Marte Meo-metodens mål om å skape en jevnbyrdig/likeverdig 
dialog i en asymmetrisk relasjon (profesjonell–lekfolk). Det er sentralt her å peke 
på at likeverd ikke er det samme som symmetri. Marte Meo-metoden har likeverd 
som grunnleggende ideal, men metoden er ikke i seg selv symmetrisk på det 
relasjonelle planet. Det kan den selvsagt heller ikke være; en veiledningssituasjon 
vil alltid bære preg av at maktforholdet mellom veileder og veiledet institusjonelt 
sett er asymmetrisk.

INTERAKSJON OG DIALOG I MARTE MEO-METODIKK

Marte Meo er en kommunikasjons- og relasjonsorientert veilednings- og behand-
lingsmetode som ble utviklet av Maria Aarts i Nederland for om lag 25 år siden. 
Metoden er i utstrakt bruk i Skandinavia og flere andre land og benyttes i familier, 
barnehager, skoler og institusjoner ved bekymring rundt barns utvikling og atferd. 
Selv om Aarts ikke selv forankret metoden direkte i utviklingspsykologi, kan den 
ses som en praktisk anvendelse av dette, basert på forskning om spedbarnets 
utvikling av dialogkompetanse og evne til å danne relasjoner. I den senere tid er 
metoden tatt i bruk på flere områder enn voksen–barn-relasjonen, for eksempel i 
arbeid med personer med demens (Alnes, Kirkevold og Skovdahl 2011) og i annet 
habiliteringsarbeid (Sollied 1998; Hafstad og Øvreeide 2004).

Marte Meo-metoden går ut på at veilederen filmer korte interaksjonssekvenser 
mellom omsorgsgiver og barn i hverdagssituasjoner som stell eller mating. Dette 
opptaket, kalt basisfilmen, analyseres og redigeres ved at veilederen finner fram til 
handlingssekvenser som viser øyeblikk der barnet får elementer av den støtten som 
man mener at barnet trenger mer av. Det er disse sekvensene som i første omgang 
blir vist til omsorgsgiveren, slik at han eller hun får se situasjoner hvor han/hun 
lykkes med å gi utviklingsstøttende og sensitiv omsorg (Aarts 2008). Veileder og 
omsorgsgiver(e) ser den redigerte basisfilmen sammen og samtaler om hva som 
foregår i filmen, med vekt på ressurser og muligheter. Marte Meo-veiledere er 
opplært til ikke å bruke ord som bør/burde, rett og galt, men i stedet forsøke å 
beskrive så nøytralt og lite normativt som mulig det som skjer i filmen, understreke 
hva de mener barnet trenger, og noen ganger også hvorfor (Vik 2010). Videre skal 
veilederen invitere omsorgsgiveren til selv å reflektere og kommentere, og slik legge 
opp til en felles undring med omsorgsgiveren. Metoden har som mål å bidra til 
utviklingsstøttende samspill gjennom å gjøre omsorgsgivere bedre i stand til å se seg 
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selv utenfra og barnet innenfra, altså å styrke deres evne til mentalisering (Skårderud 
og Sommerfeldt 2008). Med mentalisering mener vi i denne sammenhengen en 
form for emosjonell kunnskap som innebærer å forstå både egne og andres følelser, 
tanker og motiver. Evnen til mentalisering gir oss hjelp til å forstå intensjoner og 
mening ved andre menneskers atferd, å forstå uskrevne regler og å regulere våre 
egne følelser ved å gi dem kontekst. Gjennom mentalisering formes vår forståelse 
av oss selv og andre, og slik er det helt sentralt i kommunikasjon og i relasjoner.

Grunnleggende i Marte Meo er flere dialogprinsipper (Hedenbro og Wirtberg 
2002). Her vektlegges særlig at naturlig utviklingsstøttende dialog tar utgangspunkt 
i medfødte psykologiske atferdstrekk hos barnet, og at omsorgsperson og barn 
begge er aktive og påvirker hverandre gjensidig i dialogen. For at dialogen skal være 
utviklingsstøttende, er det viktig at initiativ blir sett og bekreftet, at det som skjer og 
skal skje, benevnes, og at gjensidighet bekreftes og opprettholdes. I vår case gjelder 
dialogprinsippene både interaksjonen mellom omsorgsgiver og barn og interaksjonen 
mellom veileder og omsorgsgiver. De baserer seg på at deltakerne er sensitive overfor 
hverandre og anerkjenner hverandre ved å benevne hverandres initiativ, handlinger 
og reaksjoner. Dialogprinsippene er spesielt interessante for oss her fordi Marte 
Meo-metoden legger vekt på å styrke likeverdet i samhandlingen mellom veileder 
og omsorgsgiver ved å anerkjenne og støtte omsorgsgiverens egne kunnskaper og 
ressurser. Kunnskapene og ressursene det er snakk om, er igjen knyttet til trekk i 
dialogen mellom omsorgsgiver og barn, slik de framkommer i videoopptaket.

Dialogprinsippene i Marte Meo-metoden kan forklares ut fra teoretiske perspektiver 
kjent fra kognitiv psykologi og relasjonell utviklingspsykologi, for eksempel George 
Herbert Meads teori om det sosiale selvet. En av Meads mest innflytelsesrike ideer var 
teorien om at sinn og selv vokser frem gjennom interaksjonsprosesser, også kjent som 
sosial behaviorisme (Mead 1934). Mead hevdet at de sosiale omgivelsene er viktige for 
spedbarns utvikling. Barnet inngår i interaksjon med en annen når denne andre ser, 
tolker og forstår barnets gester og gir adekvat respons, for eksempel gjennom speiling. 
Som aktiv deltaker i interaksjonen lærer barnet etter hvert å se seg selv utenfra, gjennom 
øynene til den andre. Dette bidrar i sin tur til forståelse av sosiale og kulturelle mønstre i 
den sosiale verdenen som omgir barnet. Et sentralt perspektiv hos Mead er at mennesket 
på én og samme tid er et aktivt «subjekt» og et observerende «objekt» (ved at det ser 
seg selv utenfra). Vi mennesker lærer og utvikler oss gjennom å observere hvordan 
våre handlinger og vår personlighet kontinuerlig blir evaluert og sanksjonert av våre 
omgivelser. Når Marte Meo-metoden har sosial utviklingsstøtte, sensitiv omsorgsgiving 
og benevning av initiativ, handlinger og reaksjoner som grunnpilarer, er det helt i 
tråd med Meads forståelse av menneskers utvikling og læring som sosiale fenomener.

Anerkjennelse betegner en likeverdig relasjon der partene bestreber seg på å forstå 
hverandres perspektiv gjennom å bekrefte hverandres oppfatning av virkeligheten 
som gyldig, også når den avviker fra deres egen oppfatning. I et kulturmøte er det 
spesielt viktig at deltakerne fokuserer på å anerkjenne hverandre, siden de ofte vil 
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møte en ulik oppfatning av virkeligheten som omgir dem, på flere plan samtidig. 
Ulike kulturer bidrar i seg selv med ulike forståelsesrammer, og krever dermed at 
deltakerne er spesielt oppmerksomme på det å kunne innta hverandres perspektiv.

På et filosofisk, overordnet nivå forutsetter gjensidig anerkjennelse likeverd 
(Schibbye 1996). Individet har en selvfølgelig rett til sine egne opplevelser, og det 
å se den andre som et objekt i relasjonen er ikke forenlig med anerkjennelse. I 
dysfunksjonelle forhold låser partene seg i subjekt–objekt-relasjoner. Subjektet er 
den som handler, føler, persiperer og reflekterer, mens objektet er den som mottar. 
En slik relasjon er ikke likeverdig. I praksis skal den andre alltid oppfattes som et 
subjekt, og likeverd og selvaktelse kommer til uttrykk i respekt, interesse og empati. 
Anerkjennelse angår refleksjonssiden til deltakerne i en samhandling. Det bidrar 
til økt selvaktelse og fremmer avgrensning, selvrefleksjon og autonomi. Mangel på 
avgrensning og refleksjon fører til en fastlåst dialog, der den ene blir opptatt av å 
fortelle den andre hva denne føler, mener og tenker, eller hva han/hun burde føle, 
mene eller tenke, i stedet for det mer anerkjennende «jeg lurer – du føler». Gjennom 
bekreftelse kan vi få et utenfrasyn på vårt eget selv og dermed klare å se situasjonen 
fra en annen vinkel. Slik fremmes selvrefleksjon og en prosess der det er mulig å 
forholde seg til flere sider av sitt eget selv. Dette er i tråd med Marte Meo-metodens 
vektlegging av refleksjon, gjensidig sensitivitet og turtaking i samspillet. Det er 
likevel et interessant spørsmål hvordan anerkjennelse kommer fram i samtalen 
gjennom ulike modaliteter, siden Marte Meo-veiledningen i utgangspunktet er en 
intervensjon. På ett plan er målet å fremme flerstemmigheten ved å gi rom for den 
andres (veiledningsmottakerens) stemme, men på et annet plan er målet å redusere 
flerstemmigheten gjennom å endre/modifisere atferd.

DATA OG METODE

Videoopptaket vi studerer, ble som nevnt gjort for at tanzanianske medforskere/
kolleger skulle få førstehåndskjennskap til Marte Meo-metoden. Opptaket viser 
en veiledningssesjon med en norsk Marte Meo-veileder (i eksemplene referert til 
som V) og et tanzaniansk ektepar (referert til som mor (M) og far (F)) mens de 
ser på et opptak av en hverdagssituasjon hjemme hos ekteparet, filmet et par dager 
tidligere (basisfilmen). Veiledningen er altså en demonstrasjon og springer ikke 
ut av et problem eller et uttalt behov for hjelp. Mønsteret i samtalen er likevel det 
samme som i en vanlig veiledning: Veilederen spiller et lite klipp fra basisfilmen, 
stopper det og ber foreldrene kommentere hva de ser, før hun igjen kommenterer 
deres observasjoner. Denne samtalen blir filmet og er utgangspunktet for vår analyse.

Utdrag fra den verbalspråklige interaksjonen er transkribert etter et system utviklet 
av Gail Jefferson (se Sidnell og Stivers 2013). I tillegg har vi gjort en multimodal 
transkripsjon etter modell av Norris (2004), der vi har beskrevet og hentet stillbilder 
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av samspillet mellom ulike modaliteter som er relevante for interaksjonen, som 
gester, blikk og bruk av video. På bakgrunn av disse transkripsjonene utfører vi 
så en detaljert semiotisk analyse av de ulike handlingene som finner sted i møtet 
mellom veilederen og ekteparet mens de ser på basisfilmen. Basisfilmen blir ikke 
analysert i detalj, men vi henviser til elementer fra den i de tilfellene de blir gjort til 
gjenstand for felles oppmerksomhet i samtalen mellom veilederen og foreldreparet. 
I denne artikkelen begrenser vi analysen til to sekvenser, som vi har kalt «Position 
the glass» og «Small sounds».

Analysen av den språklige samhandlingen tar utgangspunkt i samtaleanalyse 
(Sidnell og Stivers 2013), som studerer språklige ytringer som kommunikative 
handlinger og sosial interaksjon. Tilnærmingen legger vekt på å bruke opptak av 
autentiske samtaler og studere dem i lys av den interaksjonelle konteksten. Det vil si 
at ytringer får etablert sin mening i et samspill mellom deltakerne, og at forskerens 
oppgave blir å påvise hvordan deltakerne tolker hverandres ytringer gjennom måten 
de responderer på dem på.

I analysen av samspillet mellom ulike modaliteter bruker vi multimodal interak-
sjonsanalyse, slik den er utviklet av Norris 2004. Tilnærmingen til Norris «krysser 
grensene mellom lingvistikk, ikke-verbal atferd og den materielle verden» (Norris 
2004: x, vår oversettelse).

ANALYSE 1: «POSITION THE GLASS»

I den første sekvensen vi analyserer, spiller veilederen av et klipp hvor den eldste 
sønnen sitter ved bordet med et tomt glass i hånda (eksempel 1). Moren sier noe 
til han på swahili som slutter på «soda», antakeligvis et tilbud om å få brus. En av 
de norske deltakerne i prosjektet, Kari (5. forfatter), holder brusflaska. Gutten ser 
på henne og strekker fram glasset, og Kari holder flaska mot glasset for å helle oppi 
(se figur 1). Veilederen stopper filmen akkurat på det punktet hvor flaska nærmer 
seg glasset (se figur 2). Så spør hun foreldrene hva de ser:

Figur 1: (Fra basisfilmen) Kari skal helle oppi 
brus.

Figur 2: Veilederen stopper basisfilmen og peker 
på glasset.
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Eksempel 1

231 V: And what does he ↑do?
(2.0) ((V peker på glasset))
M: Take- taking the ↓soda.
V: ↑Yes, he [puts- ((gest som viser hvordan gutten holder glasset))]

232
233
234
235 F: [position]  [glass ( ) ↓soda]
236 M: [↓yes, ↓yes]
237 V: [↑yes ] ↑yes ((vender seg mot F))

Veilederen starter med et åpent spørsmål («And what does he do?») som invi-
terer foreldrene til å beskrive hva de har sett. Deretter oppstår det en pause 
på 2 sekunder. Veilederen forholder seg til pausen som en indikasjon på at de 
kan ha problemer med å svare, ved at hun løfter hånda og peker på glasset, en 
såkalt deiktisk, «pekende», gest (Norris 2004: 29). Samtidig begynner moren å 
svare, med beskrivelsen «taking the soda». Dette svaret anerkjenner veilederen 
gjennom en bekreftelse, men samtidig bygger hun ut responsen sin med noe 
som ser ut som begynnelsen på en alternativ beskrivelse: «he puts», og viser med 
en ikonisk gest (Norris 2004: 29) hvordan gutten holder rundt glasset. Ved å 
innlede en alternativ beskrivelse viser hun at det finnes andre måter å beskrive 
hendelsesforløpet på som kan være mer tilpasset hensikten med spørsmålet. Faren 
ser ut til å oppfatte dette ved at han overlappende innleder enda en alternativ 
beskrivelse: «position glass». Dette gjør at veilederen umiddelbart avbryter 
seg selv og vender seg mot faren med en enda sterkere bekreftelse, både ved at 
den er høyere i stemmeleie, og ved at den er dublert (l. 237). Det er så denne 
beskrivelsen hun tar utgangspunkt i når hun kommer med videre kommentarer 
(se l. 242 nedenfor).

Vi ser her et gjennomgående mønster for veilederens opptreden i samtalen 
som også gjenspeiler prinsipper i Marte Meo-metodikken. Veilederen viser en 
preferanse for å få foreldrene til å beskrive hva de ser, framfor å presentere sine 
egne observasjoner. Hun stiller åpne spørsmål som inviterer foreldrene til å beskrive 
hendelsene med egne ord, og hun anerkjenner deres beskrivelser. Hun inviterer 
også til alternative beskrivelser, som blir behandlet som supplerende, heller enn 
korrigerende informasjon. På den måten etablerer veilederen en likeverdig relasjon 
og en anerkjennende kommunikasjonsstil som bidrar til å tone ned forskjellene i 
en relasjon som i utgangspunktet er asymmetrisk.

I eksempel 2, som følger umiddelbart etter det foregående utdraget, kommenterer 
veilederen svaret:
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Eksempel 2

238 V: ((gest som viser hvordan gutten holder glasset)) he ↓knows, ((peker på 
gutten, ser på skjermen))

239 he- he in a ↑way puts himself in ((peker på Kari)) the position of ↓Kari ((ser 
på M)),

240 F: [Hmm ]
241 M: [Yeah]
242 V: and he ((gest som viser hvordan gutten holder glasset)), like you ↑say ((ser 

på F)), position the ↑glass ((ser på skjermen)),
243 F: [hmmm]
244 M: [Yeah]
245 V: =so that it would be ((peker på Kari, ser på M)) easy for Kari to- to ↓pour 

((gest som viser hvordan Kari heller))
246  (.) so already he can ((metaforisk gest “put himself ”))   

 put himself in the situation of
247  another ↓person ((deiktisk gest mot M, ser på M)).
248 M: =aha
249 V: That’s very ↓good ((tommel opp))
250 M: (h)mm(h) hehehe
251 V: ((ser på skjermen))=That’s good-

Veilederen innleder kommentaren med en for tolkning av hva som skjer. For tolkningen 
er ikke formulert med faglige termer, men uttrykker et poeng som omhandler 
mentalisering, nemlig evnen til å ta andres perspektiv. Selv om hun umiddelbart 
får bekreftende respons fra både mor og far, ser hun ut til å forholde seg til denne 
fortolkningen som ikke helt fyllestgjørende ved at hun gjentar den (l. 246–247), men 
denne gangen presentert som en slutning av en mer utførlig beskrivelse av hva som 
skjer (l. 242–245). Her tar hun utgangspunkt i farens beskrivelse − og poengterer at 
hun gjør nettopp det − og legger til en ny fortolkning, nemlig at gutten holder glasset 
slik at det blir mulig for Kari å skjenke. Denne fortolkningen skaper et mellomledd 
mellom den konkrete observasjonen og den abstrakte psykologiske fortolkningen, 
slik at sistnevnte framstår som en naturlig konsekvens eller slutning av observasjonen, 
markert ved slutningspartikkelen so. Etterpå følger en positiv vurdering av barnets 
evner, både verbalt («that’s very good») og gestuelt, ved at veilederen bruker den 
metaforiske gesten «tommel opp» (jf. Norris 2004: 29).

Av denne kommentaren kan vi se et annet mønster som gjenspeiler Marte Meo-
metodikkens prinsipper. For det første er det utviklingsstøttende atferd som blir 
valgt ut og kommentert, og foreldrene får en positiv evaluering av den. For det andre 
bruker veilederen en konkret hendelse til å illustrere mer abstrakte psykologiske 
prosesser, og disse formuleres med et klart didaktisk siktemål. Ved å relatere konkrete 
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hendelser til prinsipper for positiv sosial samhandling mellom deltakerne løfter 
veilederen dette fram som et mønster til etterfølgelse. Endelig bygger veilederen bro 
mellom profesjonskulturen og hverdagskulturen ved å presentere de psykologiske 
prinsippene som en naturlig konsekvens av deltakernes egne observasjoner og 
beskrivelser.

ANALYSE 2: «SMALL SOUNDS»

Vi skal nå se på et litt lengre utdrag, som ytterligere klarlegger hvordan det skapes 
dialog mellom partene. Veilederen viser en sekvens fra basisfilmen der moren mater 
den yngste sønnen sin. Mens moren fører skjeen med grøt mot sønnens munn, sier 
hun noe på swahili og smatter fem ganger (figur 3). Faren lager også smattelyder. 
Sønnen spiser grøten, og vender så hodet bort mens han gjentatte ganger lager 
smatteaktige lyder (figur 4). Veilederen stopper filmen på dette punktet og spør 
moren hva hun ser:

Figur 3: Moren smatter mens hun fører  
skjeen mot sønnens munn.

Figur 4: Sønnen snur hodet bort og smatter 
flere ganger.

Eksempel 3

45 V: What do you ↓see? ((vender hodet mot M)) (2.5)
46  ((M ser på filmen, begynner å smile))
47 V: what’s he ↓doing = ((ser og peker mot 
            guttens munn, vender
48  deretter blikket tilbake til M))
49  M: =he’s looking ↓down ((senker hodet og ser ned))
50  V:↑yeah. we go ↓back ((lener seg over  
            tastaturet))
51  ((V spoler filmen tilbake, spiller av smatte  
            sekvensen på nytt, og begge ser på skjermen))
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Som vi skal se, ønsker veilederen å fokusere på barnets smatting, men hun begynner 
igjen med et helt åpent spørsmål om hva moren ser i basisfilmen. Også denne gangen 
blir det en lang pause, som veilederen tar som en mulig problemindikasjon ved at 
hun spesifiserer spørsmålet og samtidig peker mot munnen til gutten (se bilde i 
eksempel 3). Denne gangen kommer det et svar, som beskriver blikkretningen hans 
i stillbildet og ikke smattingen. Veilederen bekrefter dette med en minimal respons, 
men denne er uttalt med en stigende intonasjon som inviterer til mer, og foreslår 
så at de skal se på sekvensen en gang til. Igjen viser hun altså at det ikke er hvilken 
som helst observasjon hun er ute etter, men en spesifikk en (smattingen), og at det 
er viktig for henne at moren selv forteller om den, heller enn at hun må gjøre det.

Eksempel 4

((V stopper filmen, snur hodet mot M og smiler))

53 V: what’s he ↓doing? (1.0)
54 M: mh: ((ser på filmen))
55 F: He’s-
56 V: ((snur seg smilende mot F)) yeah
57 M: ( ) ((ser fortsatt på skjermen, smiler med  
           åpen munn))
58 V: ((snur seg mot F, løfter armen mot F)) you  
           ↓tell ((peker på F))
59 V: what’s he ↓doing ((lener seg fram mot F))

60 F: he’s uhm (1) he’s feeling [the taste from the  
           sound=
61 V:            [↑yes
62 F: [with the tongue=
63 V: [=↑yes
64 M: [o↓kei
65 V: [makes the sound yes ((peker med tommelen  
           på F))
66 M: [((ler))
67 F: ↓yes ((nikker))
68 M: ((nikker))
69 V: just like  [↓you ((peker igjen med tommelen  
           mot F))
70                      [((M blikk mot V, ler og nikker))
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Moren nøler med å svare, og faren kommer inn med en turinnledning som han 
så avbryter igjen. Det faren sier, er imidlertid det veilederen er ute etter, og hun 
oppmuntrer han derfor i flere omganger til å fortsette, både ved verbale invitasjoner 
og ved blikk og positur som viser involvering og engasjement (jf. Norris 2004: 25, 
37–38). Farens svar kommer noe nølende, med en omstart og en pause, men blir 
oppmuntret av veilederens tilbakemeldingssignaler underveis i turen hans. Svaret 
hans blir ytterligere bekreftet ved en reformulering som trekker fram én av de tingene 
han nevner, nemlig lyden (smattingen). Veilederen bruker dermed en formulering 
av essens (formulation of gist) strategisk for å trekke ut noe som mer vesentlig enn 
noe annet i det faren har sagt (Drew 2003). Dette bygger hun så videre på ved å 
relatere det til foreldrenes smatting tidligere i filmen. Igjen ser vi altså at hun bruker 
foreldrenes observasjoner, men at hun også selv aktivt tilpasser dem sine formål 
og gir utfyllende informasjon som bygger opp under det poenget hun vil fram til. 
Veilederen spiller så litt videre i videoen, hvor det er mer smatting fra barnet:

Eksempel 5

80 V: [((pauser filmen)) ↓even more ((snur blikket  
           mot M))
81 M: ((møter blikket til V))
82 V: ↑huh ((nikker, snur blikket tilbake mot  
           skjermen))
83 M: ((smatter og ler))
84 V: [↓yeah
85 F: [((nikker)) yes
86 V: and what does it mean [↓this ((under  
            strekende gest med venstre hånd))
87 M:                                         [↓sweet
88 V: ↓sweet ((nikker)) ((gest ved munnen))
89 M: ((ler))
90 V: he’s ↓tasting ((nikker og repeterer gesten 3x))
91 M: ↓yeah
92 V: ((snur seg mot skjermen igjen))
93 F: yes he’s ↓tasting
94 M: ↓yes [((nikker og snur seg mot skjermen  
           igjen))
95 V:           [((starter filmen igjen))

Her ser vi at veilederen stiller et spørsmål om hva det betyr. Dette kan være et svært 
konkret spørsmål om hva smattingen er uttrykk for, men det kan også åpne for en 
mer abstrakt fortolkning av hva som foregår (à la den vi så i eksempel 2). Men morens 
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svar («sweet») realiserer den første tolkningen, og dette blir akseptert og bekreftet 
av veilederen. Hun omformulerer svaret noe til en mer generell karakteristikk, som 
knytter smattingen til smaking. At hun ganske fort starter videoen igjen, kan tyde 
på at hun fortsatt ikke har fått helt det hun er ute etter, og dermed at hun med sitt 
spørsmål søkte en litt annen type forklaring. Hun spiller samme sekvens igjen, og 
stopper filmen:

Eksempel 6

103 V: ((snur seg mot M)) and I hear someone ↓else
104 M: ((smatter))=
105 V: =doing the ↓same
106 F:   [↓yes
107 M: [yes ((nikker)) ((smatter))
108 V: and I think it’s ↓you ((peker på M))
109 M: ↓yes ((nikker))
110 V: ((ler))
111 M:[is just
112 V: [so↑
113 M: to make him [come ↓back ((vink  
                 innover))
114 V:        [((nikker flere ganger))
115 V: just→=
116 M: =take more ((smiler))
117 ((V slår ut med begge hender mot M))
118 V: So you’re communicating ((metaforisk gest))         
           with [small ↑sounds
119 M:    [((nikker)) yeah

Her kommer veilederen selv med en observasjon, men hun framsetter den som 
tentativ («I think»), og gjør det dermed relevant for moren å bekrefte eller avkrefte 
den. I dette tilfellet tar moren selv initiativ til å forklare hvorfor hun gjør det hun 
gjør, nemlig for å få sønnen til å snu hodet tilbake. Igjen oppmuntrer og bekrefter 
veilederen forklaringen, både verbalt og ikke-verbalt. Videre reformulerer hun svaret 
(«communicating with small sounds»), noe som gjør tilfellet til et eksempel på en 
mer generell praksis og setter det inn i et faglig perspektiv.

Etter dette sier hun at de skal se om det moren gjør, får gutten til å vende hodet 
tilbake, og så spiller hun videre i klippet, som viser at moren berører sønnens hode 
(figur 5) og lager nye smattelyder, at sønnen deretter snur hodet tilbake mot skjeen 
som nærmer seg (figur 6), og at moren så gir han neste skje (figur 7).
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Figur 5: Moren berører 
bakhodet til gutten. 

Figur 6: Sønnen vender 
hodet tilbake.

Figur 7: Sønnen spiser 
neste skje.

Eksempel 7

120 V: and ↑then ((peker på skjermen))
121 V: we’ll see if that makes him come back.
122 ((V starter filmen igjen, pauser når skjeen kommer  
            mot babyens munn og babyen åpner munnen))
123 V: ↓yes
124 M: ((smiler, ler))
125 V: he’s ↓back
126 M: yes ((nikker))
127 ((V peker mot skjermen))
128 V: small ↑sounds (.)  [again ((nikker))
129 M:       [((nikker))
130 V: you put your ↑hand
131 M: ↓yeah ((nikker))
132 V: and the spoon is coming ((gest og nikk))

Veilederen bygger her opp spenning om hvordan morens smatting vil virke. Hun 
spiller så klippet og konstaterer at den virket, og at sønnen snur seg tilbake, noe som 
gir opphav til en liten «feiring», med utveksling av blikk og smil. Så gjentar hun det 
de har sagt om små lyder, og føyer til observasjonen om at moren berører sønnens 
bakhode. På denne måten oppsummerer hun hvilke hendelser som er viktige, og 
gjør dem tilgjengelige for kommentar i den videre samtalen.
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Eksempel 8

137 V: so you help him to come [back ((løfter begge  
     hendene og samler dem))
138  M:        [((nikker))
139 V: to the  [meal
140 M:  [yes yeah
141 F: ((nikker))
142 V: and that’s . what he needs ((små slaggester med  
            hendene))
143 M: (([nikker)) m-m
144 F: (([nikker))
145 V: he needs grown-up to give small
146 M: m-m ((nikker))
147 V: signs of guidance
148 M: yeah ((nikker))
149 V: to come back to the meal ((slaggest))
150 M: ((nikker))

Veilederen innleder en ny reformulering med slutningspartikkelen so og gir en litt 
mer abstrakt fortolkning av hva som skjer. Denne gangen tillegger hun også delta-
kerne ulike mentale tilstander, slik som morens intensjon («signs of guidance») og 
barnets behov («what he needs»). På denne måten generaliserer hun til et positivt 
mønster for samhandling mellom foreldre og barn, der foreldrene kommuniserer 
tydelig og er observante på barnets behov.

Etter denne fortolkningsfasen retter veilederen oppmerksomheten mot barnets 
reaksjon. Hun har stoppet filmen på et punkt der gutten åpner munnen for å spise 
neste skje med mat (se figur 7).
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Eksempel 9

151 V: ((vender blikket mot skjermen))
152 M: ((flytter blikket mot skjermen))
153 V: look at his [face ((peker på skjermen))
154 M:         [((kaster et blikk på V og nikker, 
    ser på skjermen igjen og smiler))
155 ((V flytter blikket mot M))
156 V: What does it tell you ((ser på skjermen igjen))
157 (3.0) ((M blunker flere ganger mens hun tenker))
158 M: he’s happy to [((spisegest 3x))
159 V:         [yes, he’s HA:PPY ((lener seg 
     mot M og smiler))
160 M: have something [ (.) to eat ((smiler))
161 V:        [yes he’s happy
162 ((V og M nikker og ser på skjermen))
163 M: yes ((ser tilbake på V))
164 V: ((nikker 5 x mens hun ser på skjermen))
165 V: and he’s ((åpner hender og løfter på  
           skuldrene))
166 I suppose also ((samler hendene ned foran seg  
           på bordet))
167 he’s happy about that (2.0) ((hever skuldre og  
           hender)) gentle ↓guiding
168 M: [((nikker))
169 V: [↑hm
170 M: ((nikker))

Igjen stiller veilederen et åpent spørsmål, denne gangen om ansiktsuttrykket til 
gutten. I dette tilfellet ber hun altså moren tolke hva ansiktsuttrykket «forteller», og 
dermed inviterer det til en tolkning av bakenforliggende sinnsstemning eller følelser. 
Ser man på bildet i figur 7, vil man se at guttens åpne munn og fokuserte øyne kan 
gjøre det vanskelig å tolke så mye om den psykologiske tilstanden hans. Det kan 
også virke som det ikke er enkelt for moren å svare, for det oppstår en pause på 
3 sekunder. Men når svaret kommer, er det i form av en tolkning av sinnstilstand 
(«happy») og årsak til gleden («to have something to eat»).

Veilederens respons er en emfatisk gjentakelse av svaret som framtrer som en 
entusiastisk bekreftelse. Imidlertid kommer gjentakelsen inn overlappende med at 
moren fortsetter turen sin og lager gjentatte spisegester (gripegest ført mot munnen, 
jf. Kendon 2004) mens hun leter etter ord. Hun fullfører så turen sin også verbalt 
(«have something (.) to eat»), men veilederen produserer en ny gjentakelse av den 
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første delen av svaret, og tilbakeholder på den måten en bekreftelse av den andre 
delen. Så fortsetter hun med å gi en annen grunn til at han kan være glad, nemlig 
morens milde styring. Dette er formulert som et supplement til morens svar («and 
he …») heller enn som et alternativ. Den alternative tolkningen blir framsatt som 
tentativ ved både verbale markører («I suppose») og en metaforisk gest (skuldertrekk). 
Likevel gir disse responshandlingene til sammen et inntrykk av at veilederen søker 
å relatere barnets glede til samhandlingen med moren og ikke bare til maten. På 
den måten får hun gjort evalueringen relevant for det psykologiske poenget hun 
formulerte før, ved å få fram at barnet ikke bare trenger «mild styring», men også 
setter pris på det.

OPPSUMMERING

I analysen av de to sekvensene har vi beskrevet interaksjonsmønstre som er typiske 
for samtalen mellom veilederen og foreldreparet, og som også er typiske for Marte 
Meo-veiledninger generelt. Veilederen stiller åpne spørsmål, kombinert med blikk, 
smil og positur som viser involvering, og gir dermed foreldrene stor frihet til å 
komme med sine egne observasjoner. Hun gir også gjennomgående bekreftelser til 
dem for alle beskrivelsene de kommer med, og bekreftelsene forsterkes ved at de 
uttrykkes både verbalt og ikke-verbalt. På den måten gir hun foreldrene stor mulighet 
til å medvirke til å beskrive og forstå prosessene de observerer sammen. Dette kan 
relateres til Marte Meo-metodens prinsipper om anerkjennelse, jevnbyrdighet og 
dialog. Veilederens anerkjennelse av foreldrenes beskrivelser viser lydhørhet for deres 
forståelse av verden, både som lekfolk og som personer fra en annen nasjonal kultur.

Samtidig har vi observert at veilederen også er aktiv i å styre foreldrenes forståelse 
av situasjonen, både gjennom å oppmuntre visse beskrivelser og tone ned andre 
og ved selv å føye til egne beskrivelser. Særlig merkbart blir dette når samtalen går 
fra beskrivelse til tolkning og evaluering. Selv om veilederen noen ganger inviterer 
foreldrene til å tolke det de ser, bidrar hun her mest selv gjennom å formulere mer 
abstrakte og faglig baserte tolkninger som respons på foreldrenes svar. Tolkningene 
blir likevel presentert som reformuleringer av foreldrenes svar, slik at de konstrueres 
som slutninger basert på foreldrenes egne beskrivelser. På den måten skapes det 
igjen en verdsetting av foreldrenes bidrag, noe som styrker likeverdet i den asym-
metriske relasjonen. I kulturmøtet mellom en profesjonell veileder og to lekfolk 
toner veilederen ned den kunnskapsmessige og terminologiske asymmetrien ved å 
formulere de psykologifaglige poengene i et til dels hverdagslig språk, understøttet 
av mange forklarende gester, og framstille dem som naturlige konklusjoner basert 
på foreldrenes egne observasjoner.

Det didaktiske perspektivet til veilederen kommer til uttrykk ved at hun bruker 
beskrivelser av individuelle hendelser som basis for mer generelle beskrivelser som 
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kan tjene som mønster til etterfølgelse. Videre kommer det til uttrykk ved at det 
hun trekker fram, er utviklingsstøttende samhandlingsmønstre. Endelig ser vi at 
veilederen bruker en mild form for styring for å lede samtalen mot visse beskrivelser 
og bort fra andre, noe som viser en faglig rettledende holdning. Dette minner om de 
«subtile guidninger» som Kjær viser til i sin artikkel (denne boka), og som kliniske 
veiledere bruker for å bidra til at sykepleierstudenter bevarer ansikt.

DISKUSJON

Som nevnt kan Marte Meo-veiledningen vi har analysert, ses på som et kulturmøte 
på minst to plan (norsk versus tanzaniansk, profesjonell versus lekfolk). Noen av 
kjennetegnene ved ytringene kan nok relateres til deltakernes ulike språklige og 
kulturelle bakgrunn, blant annet det at de snakker på engelsk, som er et andrespråk 
for dem alle. Kulturmøtet mellom den norske veilederen og de tanzanianske 
omsorgsgiverne kunne lett blitt karakterisert som et asymmetrisk kunnskaps- og 
kulturmøte mellom den vestlige deltakeren, som har en kunnskapsagenda og er 
den «vitende», og de tanzanianske deltakerne, som skal få opplæring og skal få 
vite. Dette er en kontekst og fortolkningsramme som er gjenkjennbar fra mange 
andre situasjoner, for eksempel situasjoner relatert til ulike typer bistandsarbeid. I 
vår sammenheng er derimot denne tolkningen mindre relevant, siden det er snakk 
om en veiledningsmetode og en veiledningssituasjon som er helt identisk med 
tilsvarende veiledningssituasjoner der alle deltakerne er vestlige. Marte Meo-metoden 
er fremdeles først og fremst i bruk i den vestlige delen av verden. Det som er mest 
framtredende her, er hvordan samtalen blir et kulturmøte mellom en fagperson og 
to lekfolk.

I Marte Meo-metoden står dialogen sentralt, noe analysen vår tydelig har vist. 
Dialogbegrepet blir ofte knyttet til Mikhail Bakhtin, som har uttrykt at alt språk er 
dialogisk (Bakhtin 1981). I dette ligger det at alt som blir sagt, blir sagt som et svar 
på noe som er ytret tidligere, og med en forventning om hva som vil bli sagt senere 
(jf. Mead). I dialogen vi har analysert, kommer dette tydelig til uttrykk gjennom 
veilederens forsøk på å skape jevnbyrdighet på ulike plan, for eksempel når det 
gjelder språkbruk, forståelse for dialogens tema (interaksjonen i videoopptaket) og 
relasjonelle forhold (norsk veileder–tanzaniansk helsearbeider).

Dialogen er sentral i ethvert kulturmøte ved at den tilbyr deltakerne en måte å 
få tilgang til hverandres verden på, der mening skapes gjennom kulturell og sosial 
samhandling. Etter veiledningssesjonen spør veilederen moren om hva hun synes, 
og hvordan det var for henne som mor å se gjennom filmen. Moren svarer (i tilba-
kemeldingsfilmen): «I’m so happy that (…) my kids can understand my language, 
[…] that they can cooperate with me.» Flere dager etter veiledningen sier moren: 
«When you do it, its’s just normal, but when you see it, watch the film, you see 
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differently, you feel it.» Det at dialogen fortsetter etter at selve veiledningssamtalen 
er avsluttet, bidrar til likeverd i relasjonen ved at deltakernes stemmer blir gitt rom. 
Veilederen åpner her opp for å motta den andres perspektiv. Det betyr imidlertid 
ikke at samtalen er helt «åpen»; det er tross alt snakk om en veiledningssamtale 
hvor agendaen er satt av den ene parten. Veilederen har på forhånd sett gjennom 
og redigert filmen som er grunnlag for samtalen. Det er også hun som tar de fleste 
initiativene i samtalen og stiller spørsmålene, og som dermed i stor grad definerer 
innholdet i samtalen. Selv om veilederen også har en forhåndsdefinert mening 
om hva som er riktige eller ønskelige svar, møter hun samtalepartnernes svar med 
respekt gjennom respons og anerkjennelse, og det er her jevnbyrdigheten skapes.

Når vi derfor vil framheve de positive aspektene ved Marte Meo-metoden, er det 
fordi de grunnleggende dialogprinsippene som metoden bygger på, synes å støtte 
opp under det Engebretsen i innledningen til denne boka omtaler som individers 
«menneskelige behov for å delta, høre til, gjøre seg hørt og forstått» og «profesjonelle 
aktørers behov for å lære, påvirke og samhandle.» Også i vår analyse er det tydelig at 
veilederen åpner opp for å lære av moren. Balansen mellom deltakerne ivaretas blant 
annet ved at veilederen gjentar morens ord (f.eks. «happy» – «happy»). Gjennom 
de ulike nivåene i dialogen skapes en koherens som ikke er der til å begynne 
med. Noen steder kan vi også se at asymmetrien i relasjonen skifter. Det skjer der 
veilederen ber om oversettelse fra swahili (der foreldrene er ekspertene), noe som 
kan tolkes som et uttrykk for gjensidighet og anerkjennelse av den andre. Også det 
at responselementer tas opp mellom alle deltakerne i interaksjonen, gir dialogen 
preg av gjensidig anerkjennelse. Relasjonsorienteringen i Marte Meo kan tilby mye 
i kulturmøter generelt og i veiledningskontekster og intervensjonskontekster som 
involverer ulike kulturer, spesielt. Ved å være sensitiv overfor den andres bidrag, 
anerkjenne den andres perspektiv, språk og virkelighetsforståelse og ha et analytisk 
blikk på egne perspektiver og dialogbidrag, kan veilederen bidra til «ekte» dialog. 
De dialogiske grunnpilarene i Marte Meo-metoden er særlig viktige i ulike typer 
intervensjoner, siden en intervensjon alltid vil være preget av asymmetri som 
utgangspunkt. Anerkjennelse og streben etter likeverd blir en grunnholdning som 
rammer inn hele prosessen.
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TRANSKRIPSJONSNØKKEL

(1.5) Pause målt i tidels sekunder
↑ ↓ Stigende (spørrende/inviterende) / fallende (avsluttende/bekreftende) 

intonasjon
( ) Uidentifiserbar tale
(( )) Kommentar, for eksempel om ikke-verbale handlinger
ord- Avbrudd i talestrømmen (“cut-off”)
[ord] Overlappende tale
= Sømløs overgang mellom to linjer (dvs. uten pause)
(.) Mikropause (under 0,2 sekunder)
(h)ord Leende tale
Understreket tekst Verbal og ikke-verbal kommunikasjon overlapper
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