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Dem der griner Pia Konstantin Berg Hent PDF Hvor mange 12-taller skal du score, før du bliver lykkelig?
Hvor mange likes skal du have på Instagram, før du føler dig anerkendt? Og hvor vigtigt er det, at du ved

præcis, hvad du vil med dit liv allerede fra folkeskolen?

Antallet af børn og unge, som føler sig pressede i præstationsræset, er alarmerende højt, og med de
succeskriterier, de ofte møder, er det egentlig ikke svært at forstå. Men skal vi nødvendigvis leve op til

samfundets idealer for at opnå personlig succes?

DEM DER GRINER MEST tegner et levende portræt af præstationskulturen gennem en række fortællinger
fra personer, som har mærket presset og følt nederlagene. De har taget omveje, lært af deres fejl, fundet styrke

og erfaret, at toppræstationer mister deres værdi, hvis glæden ikke er med.

Blandt de medvirkende er musiker Julie Maria, skovarbejder Casper Normann, iværksætter Michelle Hviid,
pædagog- studerende Marie Lund samt skuespiller og filminstruktør Christian Tafdrup.
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