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Stress
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Følelsen av stress oppstår når det 
er en ubalanse mellom krav og 

hva en kjenner en er i stand til å 
gjøre eller rekke.

(McGrath, 1970) 
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Hovedstresskilder

• Administrative oppgaver

• Sykefravær

• Utydelige pedagogiske ledere

• Komplekse oppgaver
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Ulike mestringsstrategier
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Casearbeid – en aktuell mestringsstrategi? 
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Velg ut EN situasjon der du har tydelig opplevelse og erfaring med stress i arbeidet 
som styrer:

1. Redegjør så konkret som mulig om problemstillinger og dilemmaer du står i 
som utløser stress i arbeidet som styrer. 

2. Analyser og vurder situasjonen og foreslå endring /tiltak /handling som kan 
redusere stresset og bidra til at du håndterer framtidige situasjoner av 
tilsvarende karakter. 

3. Hvilke kunnskaper har du (perspektiver/teorier) som kan bidra til å forstå eller 
utforske dette området?



Potensiale ved casearbeid som mestringsstrategi

Individnivå:
• Identifisere stress-situasjoner i egen lederhverdag – «zoomer inn»

• Grunnlaget for analyse av situasjonen og vurdering av mulige strategier

• Bevisstgjørende å tenke over hva kan jeg om dette. Undersøke teori og forskning som støtte?

Gruppenivå – samtale med andre
• kan bidra til gjenkjennelse og støtte – emosjonell støtte

• Kunnskapsdeling og erfaringsdeling – (problemfokusert strategi -lære av hverandre og 
utvide repertoaret

• Mer refleksjon og bevisstgjørende gjennom flere synspunkter

(Resultater fra foreløpige analyser av data fra studie om casearbeid i styrerutdanningen på USN)
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Forslag til videre diskusjon og mulige endringer

Avlastning

• I samarbeid med eier se på roller og ansvarsoppgaver?

• Potensialer for å være ressurser for hverandre - i samarbeid med andre styrere?
• Rolleavklaring i eget lederteam ?

Faglig og sosial støtte 
• Hvordan kan arbeidsgiver bidra som faglig og sosial støtte? 
• Etterspørre at stress og stressmestring settes på agendaen i styrersamlinger?

Nettverk og lederteam
• Styrernettverk med fokus på utforsking av roller og lederoppgaver?

• Arbeid med case?
• Observere hverandre i hverdagen som styrer?
• Utviklingsarbeid med fokus på mestring i lederarbeidet
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