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Gnist Angela L. Duckworth Hent PDF Gnist afgør, hvor langt mennesker kommer i uddannelsessystemet, i
sportsverdenen og i arbejdslivet. Mennesker med gnist bliver ved og rejser sig igen og igen efter nederlag. Og
lykkes til sidst i kraft af deres vedholdenhed. Gennem en årrække har den amerikanske psykolog Angela
Duckworth forsket i, hvorfor nogle menneskers præstationer er helt enestående. Det skyldes sjældent talent
eller særlige evner alene, men derimod en kombination af passion og vedholdenhed. Det kalder Duckworth
gnist (på amerikansk grit). Angela Duckworth har mødt en lang række personer, der har haft succes. Hun
fortæller os historien om, hvorfor og hvordan de er lykkedes – og gennemgår på den baggrund teorierne bag
gnist og værktøjerne til at opnå det. Duckworth skriver til alle, der ønsker at ruste sig selv eller deres børn til
at gå igennem livet med større personlig styrke. Med gnist!
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