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Avslutningsforelesning i plenum 

Livsmestring og etikk: noen utfordringer

Begrepet livsmestring signaliserer noe positivt og byggende. Samtidig handler det om å 
mestre -- og mange barn og ungdommer sliter jo nettopp med opplevelsen av at de IKKE 
mestrer, det være seg det faglige eller det sosiale. Hvordan kan livsmestring bli et positivt 
etisk og faglig verktøy også de dagene vi føler at vi slett ikke mestrer utfordringene? 
Filosofen Henrik Syse skal hente frem begreper fra filosofien i et forsøk på å besvare det 
spørsmålet og bidra med et etisk og moralsk perspektiv på livsmestring.


