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Hva er mestring – når snakker vi om 
mestring?



Mestring – selvtillit - selvbilde



Noen forutsetninger

• Behov for tilhørighet, det vil si å være knyttet til noen

• Behov for kompetanse, det vil si opplevelsen av å kunne noe, at vi 
duger og at vi kan lære nye ting 

• Behov for autonomi, det vil si at vi opplever å ha valg at vi kan 
bestemme selv og at livet ikke bare skjer med oss



Den kognitive diamant



Betydningen av å sette punktum

En tanke

•Grubling 
skaper 
maktesløshet

•Skriving 
skaper 
kontroll

HUSK:
En tanke 
er kun
en tanke!

egenomsorg, språk, mestring



Å sortere bekymringene  

Akseptere

NÅ

Be om
hjelp

Kan vente

Modell etter psykolog Hildegard Löhr

Sett av tid til bekymring

egenomsorg, språk, mestring



• Informasjon og kunnskap

• Trene/øve seg

• Emosjonell og sosial støtte, raust klima

• En positiv selvoppfattelse

• Tro på at en skal klare å endre vaner

Faktorer 
som fremmer mestring



 Stress er normal fysisk og psykisk reaksjon på 
hendelser som virker truende

 Stress beskytter kroppen og gjør oss klare til handling

 Stress skjerper sansene våre og kan være 
prestasjonsfremmende, gjøre oss bedre rustet til å 
møte mentale og fysiske utfordringer.

 Hvis ikke stressresponssystemet slår seg av, må vi 
trene på det.

Stress - på godt og vondt



ANERKJENNELSE

• Å bli hørt og sett – som den jeg er 

• Å bli forstått – slik dette er for meg – selv om det ikke er slik for deg

• Å møte respekt – jeg har rett til mine følelser

• Å få bekreftelse – respons som gir autoritet til mine opplevelser



Litt teori

• Antonovsky (1987) – håndterbarhet, begripelighet og mening. 
Antonovskys teori om salutogenese, en salutogen tilnærming 
fokuserer først og fremst på personens ressurser og ferdigheter i 
samspill med omgivelsene.

• Lazarus og Folkman – problemfokuserte strategier, emosjonsfokuserte 
strategier og unngåelsesstrategier

• Bandura – mestringstro – tro at en kan mestre nye utfordringer


