
Folkekirkens Skoletjeneste Vestegnen 
KILDEN - Folkekirkens Skoletjeneste i Høje Taastrup og Ishøj

2018

AT HAVE 
T  LENT!



2

Kolofon
Materialet er udarbejdet af KILDEN - Folkekirkens Skoletjeneste i Høje Taastrup og Ishøj 
samt Folkekirkens Skoletjeneste på Vestegnen i samarbejde med Cirkusmuseet.

Projektets hjemmeside er: fs-oest.dk/talent. Koden udleveres ved henvendelse til Folke-
kirkens Skoletjeneste. 

Et betroet talent er fra novellesamlingen Nordlys for femte, danske noveller fra 
H.C.Andersen til Hanne-Vibeke Holst af Jørn E. Albert, Hanne Leth, Gyldendal underviser 
2001. Illustrationer af Roald Als.

Kong Gulleroth er fra Sallies historier af Kim Fupz Aakeson, Carlsen 2013. Illustrationer af 
Cato Thau-Jensen.

Den grimme ælling er fra Ni udvalgte eventyr af H. C. Andersen, Egmont Imagination 2005. 

Illustrationerne til Lignelsen om de betroede talenter er kalkmalerier fra Ungdomsbyens 
Kirke i Rødovre tegnet af Edvard Jensen. 

Materialet uddeles til de klasser, der er tilmeldt projektet.
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Forord
At få talent er et projekt, der stiller skarpt på begrebet talent. Projektet handler både om, 
hvordan man kan definere talent, og hvordan man som menneske kan opdage og udvikle 
sine talenter. I det danske samfund findes for tiden to dominerende og forskellige opfattelser 
af, hvad talent er. På den ene side står den klassiske, hvor talent opfattes som medfødt og 
individuelt. Overfor denne står en opfattelse af, at talent er noget, man tilegner sig gennem 
hårdt arbejde, og som derfor er tilgængeligt for alle. 

Lige så herligt det er, at opleve, at der er noget, man umiddelbart har evner for eller noget 
der falder én let, lige så befriende er det at vide, at man også kan blive rigtig dygtig til noget, 
hvis man har let ved at slide for det, fordi man holder af at gøre det. For lysten eller en indre 
motivation er nødvendig for at komme til at mestre noget. 

I projektet åbner eleverne for begrebet talent ved at brainstorme over, hvad de umiddelbart 
forbinder med talent. Herefter udvides og nuanceres begrebet, når eleverne  dykker ned i 
den bibelske fortælling Lignelsen om de betroede talenter og tre udvalgte noveller. Som en 
del af projektet kommer eleverne på Cirkusmuseet, hvor de arbejder med talent i en cirkus-
sammenhæng og oplever, at man for at udvikle sit talent, skal turde fejle.

God fornøjelse med projektet.
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Formål
Formålet med projektet er, at eleverne får kendskab til begrebet talent, og dets brug i hver-
dagssproget, i Det Nye Testamente og i litteraturen samt inden for cirkusmiljøet. Et kend-
skab de skal bruge til at reflektere over, hvad og hvori et talent består? Hvordan et talent 
opstår? Samt hvad det kræver at udvikle et talent? 

Projektets delmål 
• at eleverne får indsigt i brugen af talenter i den bibelske tekst: Lignelsen om de 

betroede talenter.
• at eleverne reflekterer over begrebet talent i forhold til novellerne Et betroet ta-

lent og Kong Gulleroth samt eventyret Den grimme ælling.
• at eleverne på Cirkusmuseet får indsigt i cirkusmiljøets forståelse af talent, og 

hvordan det at fejle hører med til at udvikle et talent.
• at eleverne reflekterer over egne talenter og brugen af dem. 

Projektets faser og materialer
Projektet er rettet mod 4.-5. klasse og dækker fagene: Kristendomskundskab, dansk og 
idræt. Projektet strækker sig over 8-10 lektioner og falder i fem faser.

Projektets faser
1. Hvad er talent?
2. Lignelsen om De betroede talenter
3. Workshop på cirkusmuseet
4. Talenter i litteraturen
5. Skrivning af novelle med benspænd

Projektets materialer
• Undervisningsvejledning
• Hjemmeside www.fs-oest.dk/Talent
• 2 x plakat med ord om talent og udvikling af talent (til ophæng og til udklip)

Undervisningsvejledningen indeholder først et forslag til et undervisningsforløb, derefter 
baggrundsmateriale og bilag til læreren og bagerst kopisider til eleverne. På hjemmesiden 
findes den bibelske fortælling og novellerne indlæst. Desuden findes også alle kopiark til 
print.
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Forslag til undervisningsforløb
1. Hvad er talent? (1 lektion)
I fase 1 åbnes for projektets tema – talent. Det gøres ved hjælp af fire forskellige tankeark 
med nedenstående spørgsmål. Eleverne skal arbejde med tankearkene i skiftende grupper 
på fire til fem personer. 

1. Hvad er talent?
2. Hvordan får man talent?
3. Kan der være ulemper ved at have talent?
4. Hvilket talent kunne du godt tænke dig at have?

a. Inddel eleverne i grupper.
b. Print kopiside 1 (tankeark 1-4) til hver gruppe - gerne på A3 papir.
c. Gruppen får udleveret det første tankeark med spørgsmålet: Hvad er talent? 
d. Gruppen har nu fem minutter til at skrive alt, hvad de kan komme i tanke om i 

forbindelse med spørgsmålet, ned på tankearket.
e. Herefter laves nye grupper på fire til fem personer.
f. Gruppen får nu papiret med det andet spørgsmål: Hvordan får man talent? og gruppen 

har igen fem minutter til at skrive alt, hvad de kan komme på, ned på tankearket.
g. Øvelsen gentages med nye grupper til de følgende to tankeark.
h. Til slut hænges alle tankearkene op på opslagstavlen i klassen. 
i. Ved siden af tankearkene hænger læreren plakaten med ord om talent og udvikling af 

talent op. Sammen med eleverne undersøges: 
1. Om der er sammenfald mellem ord fra tankearkene og plakaten.
2. Om der findes nye ord på plakaten. Hvad betyder disse?

j. Afslut lektionen med at fortælle eleverne, at der i Danmark findes to forskellige opfat-
telser af, hvad talent er, og hvordan det opstår: 

• Den klassiske, hvor talent opfattes som medfødt og individuelt.
• Den “tillærte”, hvor talent er noget, man tilegner sig gennem hårdt arbejde, 

og som derfor er tilgængeligt for alle.

Ekstraøvelse til fase 1: Quiz og byt med talentord
Firkanterne på plakaten kan klippes ud, så de bliver til en bunke ord-kort om talent. 
Lad hver elev trække et ord-kort. Eleverne skal nu gå rundt mellem hinanden. Når en 
elev møder en anden elev, skal han eller hun sige, hvad der står på kortet. Herefter 
skal den anden forsøge at forklare, hvad ordet har med talent at gøre. Derefter gen-
tages øvelsen med den anden elevs kort. Inden eleverne går videre, bytter de kort.
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2. Lignelsen om de betroede talenter (1 lektion)
I fase 2 arbejder eleverne af to omgange med lignelsen om de betroede talenter.
Først læses den første del af lignelsen, hvorefter eleverne selv digter slutningen på 
fortællingen. Herefter læser de lignelsens slutning.

a. Start med at fortælle eleverne, hvad en lignelse er, jf. baggrundsmaterialet side 18. 
Fortæl evt. at en lignelse kendetegnes ved, at den:

• er en kort fortælling, ofte fortalt af Jesus
• fortælles i billeder
• har en overført betydning
• indeholder en morale/budskab

Som et eksempel kan nævnes lignelsen om den barmhjertige samaritaner. Her forklarer 
Jesus ved hjælp af en kort fortælling, hvordan begrebet næstekærlighed, skal forstås. 

b. Lad herefter eleverne i grupper af tre læse lignelsen om de betroede talenter. De skal 
læse den af to omgange. Først skal de læse del 1 og drøfte de tilhørende spørgsmål på 
kopiside 2. Derefter skal de forsøge at gætte, hvordan det går med den tredje tjener. 

c. Når eleverne har læst første del af lignelsen og drøftet spørgsmålene, udleveres kopi-
side 3, der indeholder resten af lignelsen. Når de har læst slutningen, skal de drøfte, 
hvordan lignelsen endte i forhold til deres bud.

d. Herefter skal de arbejde med personkarakteristik af de fire personer, der optræder i 
lignelsen (kopiside 4). Formålet er at få knyttet nogle tillægsord på manden og de tre 
tjenere og udvide ordforrådet ift. det at tale om talenter. 

3. Workshop på Cirkusmuseet (3 lektioner)
I fase 3 skal eleverne på besøg på Cirkusmuseet. Ved 
besøget starter eleverne med en rundvisning på museet, 
hvor forskellige talenter og måder at bruge sine talenter 
på kommer i spil. Herefter skal eleverne arbejde med 
deres egne talenter, og hvordan deres talenter kan bruges 
i et cirkus. 

4. Talenter i litteraturen (2 lektioner)
I fase 4 skal eleverne arbejde med to noveller og et even-
tyr om talent: Et betroet talent af Josefine Ottesen, Kong 
Gulleroth af Kim Fupz Aakesons og Den grimme ælling af 
H.C. Andersen. Kong Gulleroth findes også som tegnefilm 
på filmcentralen (Se link på hjemmesiden: fs-oest.dk/tal-
ent).

a. Eleverne læser eller lytter (se hjemmesiden ) først til 
novellen eller eventyret. Herefter svarer de på reflek-
sionsspørgsmålene til teksterne (kopiside 5, 6 og 7).

b. Læreren kan selv vælge, om refleksionsspørgsmålene 
skal besvares i grupper eller individuelt. fra novellen Et betroet talent

af Josefine Ottesen, ill. Roald Als
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5. Skrivning af novelle med benspænd (1-2 lektioner)
I fase 5 skal eleverne selv producere en novelle om talent. Forud for selve skrivearbejdet 
udfører læreren i klassen en fælles brainstorm, hvor der arbejdes med hurtigskrivning eller 
notater. Det foregår ved, at læreren hvert 3-5 minut stiller et nyt spørgsmål til eleverne, 
hvor svaret skal indgå i novellen. 

a. Eleverne skal starte med at finde på en hovedperson og notere navn, alder og talent 
(kopiside 8). 

b. Herefter sættes brainstormen i gang. Følgende fire spørgsmål stilles løbende:
1. Hvordan har hovedpersonen fået sit talent? (felt 1)
2. Hvad fremmer eller støtter talentet i hovedpersonens omgivelser? (felt 2)
3. Hvornår er det svært eller udfordrende at have talentet for hovedper- 

sonen? (felt 3)
4. Hvornår er hovedpersonen i sit rette element? (felt 4)
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Hvad er talent!
To fremherskende talentmytologier
I vores samfund findes to dominerende og 
helt forskellige opfattelser af, hvad talent er. 
De er så gennemsyrende for, hvordan vi his-
torisk set har opfattet begrebet talent, at de 
kaldes for talentmytologier. Den ene mytolo-
gi er den klassiske, bl.a. formuleret af oplys-
ningsfilosoffen Immanuel Kant helt tilbage i 
1700-tallet, hvor talent opfattes som med-
født og individuelt. Ifølge denne klassiske 
talentmytologi viser talent sig dér, hvor man 
kan selv, uden vejledning eller forudgående 
læring. Den anden talentmytologi eksisterer 
side om side med den klassiske og påstår, 
at talent er noget, man tilegner sig gennem 
hårdt arbejde, og som derfor er tilgængeligt 
for alle. Kort sagt, at man kan, hvad man vil.

Eksempler på de to talentmytologier
Vi kender den klassiske talentmytologi fra 
H.C. Andersens eventyr om Den grimme 
ælling, der handler om, at det medfødte 
talent eller evne altid sætter sig igennem. I 
tv-shows som ”Danmark har talent”, ”Voice 
Junior” og ”X-faktor” ser vi især eksempler 
på den klassiske talentmytologi i forhold 
til, at talent er noget individuelt og en sær-
lig gave som den enkelte besidder og som 
nu skal frem i lyset – hvad enten det er, at 
man indtil videre kun har sunget i badet, 
men har en guddommelig stemme, eller 
at man har et uopdaget og medfødt talent 
for at køre på ethjulet cykel. Igennem disse 
shows bliver det dog klart, at den klassiske 
talentmytologi ikke står alene, for talentet 
udvikles ikke uden hårdt arbejde. Men det 
synes alligevel som om, der i første omgang 
skal være noget særligt, noget medfødt, for 
at man kan drive det rigtig vidt. Men er det 
rigtigt? Er det rigtigt, at talent er noget, der 
springer ud af én, eller er det rigtigt, at ta-
lent ikke handler om medfødte evner, men 
alene om hårdt arbejde?

På vej mod en ny forestilling om tal-
ent
I dag arbejdes der med at udfordre og nu-
ancere de to talentmytologier. Man taler 
bl.a. om, at et talent er i sine omstæn-
digheder, at man ikke bare er et talent ud i 
den blå luft, men at man er et talent i ganske 
bestemte omstændigheder. Man er et talent 
i noget og har et talent for noget. Fx bliver 
fodboldtalenter bedømt ud fra bestemte 
forestillinger om, hvad der er god fodbold 
– og dette er ikke nødvendigvis det samme 
i alle verdensdele og til alle tider. Man ska-
ber et felt eller domæne indenfor hvilket 
talentet skal bedømmes. Som eksempler 
på domæner kan man nævne: fodbold, 
bagekunst, musik eller fysik. Hvis man skal 
kunne få bedømt og dermed få mulighed for 
at udvikle sit talent, må man have bedøm-
mere, der har kendskab til det domæne/
felt, man opererer indenfor. Man kan sam-
menligne det at kende et domæne med at 
mestre et sprog. Talent er altså noget, der 
udfolder sig i et domæne. Talent og domæne 
er to alen ud af ét stykke. Både et talent og 
et domæne er en social konstruktion skabt 
af mennesker. Og den domænemæssige 
sammenhæng, talentet udfolder sig i, er lige 
så vigtig som det individuelle talent selv. På 
samme måde som det ikke giver mening at 
være god til fodbold, uden at fodboldspillet 
findes. ... At finde et talent hos sig selv el-
ler hos andre, er derfor en tresporet opgave. 
Det handler om, hvad det er, der rykker for 
den enkelte. Det handler om, hvorhenne, 
hvornår og sammen med hvem det rykker. 
Og det handler om, hvem der bedømmer 
talentet ud fra hvilke interesser, Claus Buhl: 
Talent.

Med andre ord udvikles et talent i samspil 
med andre. For at have mulighed for både 
at opdage og at udvikle sit talent, har man 
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brug for andre mennesker – man har brug 
for feed-back fra dygtige mennesker, der in-
dgående kender det felt, man bevæger sig 
indenfor.

At finde sit talent
Men først må man jo finde sit talent. 
Hvordan gør man det, hvis man antager, at  
begge ta-lentmytologier har noget på sig. 
Altså både den klassiske, der hævder, at 
man ikke bare kan træne hvem som helst til 
hvad som helst, og den anden som mener, 
at meget af det, vi kalder for naturtalent 
reelt set er tillært gennem træning og hårdt 
arbejde. 

Ifølge nyere forskning omkring talent hand-
ler det bl.a. om at finde sit rette element, 
og det begynder ofte med en fornemmelse 
– det man har en fornemmelse for, det man 
kan lide, der hvor man føler sig på hjem-
mebane. Fx har fodboldspilleren Christian 
Eriksen haft en fornemmelse for fodbold, 
siden han var helt lille, tennisspilleren Car-
oline Wozniacki har altid kunnet lide at slå 
til en tennisbold og medstifter af Apple, 
Steve Jobs havde fornemmelse for, at det, 
han som ung syntes var fascinerende ved 
kalligrafi og ved at rode med teknik, kunne 
kombineres. Fornemmelsen handler om, at 
noget føles rigtigt, autentisk, og måske kan 
det også føles nemt. 

Talentudvikling
Når man har fået fornemmelse for no-
get, når man fundet sit rette element, skal 
man for at udvikle sit talent formå at gå fra 
fornemmelse til kunnen.  Det kræver træ-
ning, men fordi man er passioneret omkring 
det – fordi det føles rigtigt, kan man se en 
mening med træningen. Her kommer en di-
mension ind i billedet, der hedder passion – 
eller den ekstra indsats. Målrettet fokuseret 
træning er kodeordet. Forskning viser, at 
man for at udvikle og udfolde sit talent ikke 
alene skal træne i mange timer, men man 

skal træne på en bestemt måde. Man skal 
træne fokuseret. Det vil sige, at man skal ud-
fordre sig selv i sin træning, man skal turde 
gå nye veje, afprøve nye ting, gå i dybden 
med tingene. 

Igennem træningen bliver man passioneret 
omkring det man til at begynde med kun 
havde en fornemmelse for. Man udvikler 
det, filosoffer kalder ”meningsfylde”.  Det 
er den meningsfylde, der motiverer én til 
at holde ud og blive ved, også når trænin-
gen bliver kedelig eller hård, når ens arbej-
de møder ydre modstand. Forskning i bl.a. 
begrebet ”flow” (Mihaly Csikszentmihalyis) 
kan forklare noget om, hvordan den indre 
motivation kan få mennesker til at træne 
fokuseret i uendeligheder. Uden den indre 
motivation går det nemlig ikke. Man kan 
sige, at den indre motivation er talentets 
basis. Ifølge flow-teorien ligger tilfredsstil-
lelsen og gevinsten for den, der træner i 
selve fordybelsen under træningen/arbe-
jdet. Belønningen ligger i selve det at løse 
opgaven, i fortabelsen af i sig selv, mens det 
skete. Når man er i flow føles arbejdet som 
en leg – glædesfyldt og dybt meningsfuldt.

Det betroede talent
Edvard Jensen, Ungdomsbyens Kirke
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Mange talenter
Har man først mærket, hvad det vil sige at 
være i sit rette element, vil man livet igen-
nem søge at være dér. Det betyder, at hvis 
ens forudsætninger for at dyrke det talent, 
man havde, forsvinder, fx fordi man bliver 
gammel, får en varig skade eller på an-
den måde bliver forhindret i at udfolde sit 
oprindelige talent, så vil man søge efter nye 
felter at udfolde sig på, jf. omtalen i artiklen 
Cirkustalent af artisten Betty Codreano, der 
udviklede sit talent fra luftakrobat til komisk 
abe, da hun pga. alder ikke længere kunne 
være luftakrobat.

Sammenfattende
Sammenfattende kan man med forskeren 
og forfatteren Claus Buhl sige, at det hand-
ler om at finde sit rette element, forfine sin 
fornemmelse for dette gennem fokuseret 
træning, motiveret indefra af en passion for 

det, man dyrker, så kommer man til at ud-
vikle sit talent og oplever belønningen i det 
man laver, og den værdi det skaber for an-
dre. Vejen til at finde sit talent går ikke først 
og fremmest på at finde derhen, hvor man 
har nemt ved det uden andres hjælp. Men 
at finde det, man har en naturlig fornem-
melse for. Der, hvor man har en vedvarende 
fornemmelse for, at dette domæne og dets 
praksis, er noget særligt for en. Der, hvor 
man også er indre motiveret for at yde no-
get ekstraordinært, for at være med. … Det 
er der, hvor vilje, kunnen og passion mødes 
med udfordringer i ens rette element, Claus 
Buhl: Talent. 

Derfor er talent ikke kun for deltagerne i 
X-faktor eller lignende, men en mulighed 
for alle. Det er vigtigt for alle mennesker 
at finde deres rette element og at udvikle 
deres talenter både til glæde for sig selv og 
fællesskabet.
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Hårdt arbejde, passion og en kærlighed 
til cirkuslivet er forudsætningerne for, at 
cirkusartisten kan udvise sit talent i mane-
gen. Et talent, der bliver plejet fra barnsben, 
når forældrene, der typisk selv er vokset op 
i cirkus, begynder at træne med børnene. 
Det starter som en leg, men bliver hurtigt 
til seriøs træning. Forløsningen, når artisten 
står i manegen og modtager publikums hyld-
est efter at have ydet det særlige, er den 
primære drivkraft. Artisten bliver afhængig 
af det, og derfor ser man også artister blive 
ved med at optræde længe efter alderen 
siger, at de burde være gået på pension. 
Trangen kan endda være så stor, at man kan 
gå fra at være en feteret luftakrobat til at 
ende som en komisk abe i manegen, som 
det skete for artisten Betty Codreano.

Det er sagt, at 10.000 timers træning kan 
gøre dig til en god cirkusartist. Det gør det 
imidlertid ikke alene, for lysten og kreati-
viteten skal være med. I cirkus handler det 
om, at artisten finder sit eget udtryk, og jo 
mere man kan bryde reglerne for at skabe 
det unikke nummer, desto bedre. Derfor 
er cirkus heller ikke en sport, selv om der 
teknisk kan være mange lighedspunkter. Du 
bliver nødt til, med et fortærsket udtryk, at 
tænke ud af boksen, for at blive en god ar-
tist. 

At turde fejle
Samtidig giver arbejdet med cirkus en an-
den væsentlig erkendelse. Både i træningen, 
men også i udførelsen må man ikke være 
bange for at fejle. Det er banalt, at man intet 
lærer, hvis ikke man fejler undervejs, men at 
det også kan være tilladt og endda blive en 
fordel, når man står i manegen, kan måske 
overraske. I cirkus forventer vi at se det, vi 

ikke tror er muligt, og artisterne skubber 
hele tiden til deres egne grænser. Derfor må 
det nødvendigvis også gå galt engang imel-
lem. Det viser blot, at det er svært, hvad ar-
tisterne arbejder med. Fejlen rummer også 
den fordel, at artisterne får større opmærk-
somhed, for der kommer pludseligt huller i 
det ellers så perfekte. Derudover får artisten 
efter at have lavet en fejl endnu større ap-
plaus, hvis han efterfølgende overvinder 
det, som han just har vist, er svært. Derfor 
kan man også finde på at lave fejl med vilje 
i cirkus. Hvor mange har ikke set jongløren 
tabe sine kegler, lige inden nummeret når sit 
klimaks.

Aldrig stoppe med at træne
Meget talent er igennem tiden gået til 

Cirkustalent
Af Mikkel Arne Knudsen, cand. mag i historie, film og tv samt kurator på Cirkusmuseet

Foto: Cirkusmuset
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spilde, fordi personen, der besad det, ikke 
formåede at komme udover rampen med 
det. Samtidig har mange mere eller mindre 
talentløse fået stor succes ved netop at nå 
ud til publikum, uden indholdet nødven-
digvis har været specielt godt. For mange 
kan det være en hjælp at skjule sig bag en 
karakter for herigennem at turde stå frem. 
I populærkulturen kan man bare tænke på 
David Bowie eller en parodisk karakter som 
Gulddreng, men det gør sig også gældende 
i cirkus. Når artisten ifører sig sit fantastiske 
kostume, lægger make-up og påtager sig sit 
artistnavn, sker der en forandring. Ryggen 
bliver rank, attituden skarp og gnisten lyser 
ud af øjnene. 

En karakter, der især ændrer form, når 
masken og kostumet bliver taget af, er 
klovnen, men samtidig er klovnen også en 
af de karakterer, der investerer mest af sig 

selv og som står sårbar i manegen. Den 
gode klovn bruger i høj grad både sine egne 
livserfaringer, men også fysiske skævheder i 
sin karakter. Derigennem kan han inspirere 
os til at turde omfavne vores egne fejl og 
mangler og vise, at verden ikke er perfekt. 
Samtidig besidder klovnen også nogle sær-
lige evner, som han bruger i sit nummer, der 
kaldes en entré. Klovnen er ofte selv gam-
mel artist; for uden talent for noget, kan du 
heller ikke lave en sjov fremvisning af det. 

I cirkus udvikler den gode artist sit tal-
ent livet igennem og stopper aldrig med 
at træne. Passionen er for stor og nysger-
righeden efter, hvad man kan drive sig selv 
til, får artisten til aldrig at nøjes, men hele 
tiden sætte nye grænser. Så er der nogen, 
der kan inspirere os til ikke spilde vores tal-
ent, er det cirkusartisterne.
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Del 1 (vers 14-23)
Det er som med en mand, der skulle rejse 
til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og 
betroede dem sin formue; én gav han fem 
talenter, en anden to og en tredje én, en-
hver efter hans evne; så rejste han. Den, 
der havde fået de fem talenter, gik straks 
hen og handlede med dem og tjente fem til. 
Ligeledes tjente han med de to talenter to 
til. Men den, der havde fået én talent, gik 
hen og gravede et hul i jorden og gemte sin 
herres penge. Lang tid efter kommer disse 
tjeneres herre tilbage og gør regnskab med 
dem. Den, der havde fået de fem talenter, 
kom og lagde andre fem talenter på bordet 
og sagde: Herre, du betroede mig fem tal-
enter; se, jeg har tjent fem talenter til. Hans 
herre sagde til ham: Godt, du gode og tro 
tjener; du har været tro i det små, jeg vil be-
tro dig meget. Gå ind til din herres glæde! 
Også han med de to talenter kom og sagde: 
Herre, du betroede mig to talenter; se, jeg 
har tjent to talenter til. Hans herre sagde til 
ham: Godt, du gode og tro tjener; du har 
været tro i det små, jeg vil betro dig meget. 
Gå ind til din herres glæde!

Del 2 (vers 24-29)
Så kom også han, som havde fået den ene 
talent, og han sagde: Herre, jeg kender dig 
som en hård mand, der høster, hvor du ikke 
har sået, og samler, hvor du ikke har spredt 
og af frygt for dig gik jeg hen og gemte din 
talent i jorden. Se, her har du, hvad dit er. 
Men hans herre sagde til ham: Du dårlige og 
dovne tjener! Du vidste, at jeg høster, hvor 
jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke 
har spredt. Så burde du have betroet mine 
penge til vekselererne, så jeg havde fået mit 
igen med rente, når jeg kom tilbage. Tag 
derfor talenten fra ham og giv den til ham 
med de ti talenter. For enhver, som har, til 
ham skal der gives, og han skal have over-
flod, men den, der ikke har, fra ham skal selv 
det tages, som han har. Og kast den udu-
elige tjener ud i mørket udenfor. Dér skal 
der være gråd og tænderskæren.

Lignelsen om de betroede talenter 
Matthæusevangeliet, kap 25, vers 14-30
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Lignelsen om De betroede talenter står i 
Matthæusevangeliet. Her er den placeret 
som den sidste af tre lignelser i en stor tale, 
Jesus holder om de sidste tider. Lignelsen 
handler om, hvordan mennesker skal opføre 
sig, mens de venter på, at Jesus efter sin 
død skal komme tilbage til jorden. Lignelsen 
kan tolkes på flere forskellige måder (jf. ned-
enfor), men ofte ses den som et billede på, 
at hvert enkelt menneske skal udnytte de 
evner, de har fået givet, og ikke mindst, at 
alle mennesker kan og evner noget. 

Lignelsen som genre
I Bibelen forekommer lignelser i profet-
bøgerne i Det Gamle Testamente og i evan-
gelierne i Det Nye Testamente. En lignelse er 
en metaforfortælling. Det vil sige en histo-
rie, der gennem en kort fortælling forsøger 
at anskueliggøre et fænomen, der ellers 
er vanskeligt at fremstille. Ofte beskrives 
fænomenerne ved hjælp af konkrete hver-
dagssituationer: Fx en høst, arbejdet i en 
vingård eller såning. Lignelsen kan på denne 
måde ses som et pædagogisk greb. 

Talenter - alt efter evne
I De betroede talenter fortælles det, at en 
mand i forbindelse med en rejse til udlandet 
beslutter at overdrage sin kontante formue 
til tre tjenere. Formuen bliver imidlertid 
ikke fordelt ligeligt mellem de tre tjenere. I 
stedet betror herren dem henholdsvis fem, 
to og en talent, ”enhver efter hans evne”. I 

den lille efterhængte sætning gemmer sig 
en vigtig pointe. Den enkelte tjener pålæg-
ges ikke et større ansvar eller opgave, end 
han magter. Talenterne afmåles i forhold til 
evne. For øvrigt er det ikke en lille sum, tjen-
erne modtager, men en væsentlig mængde 
penge. En talent, der oprindeligt var beteg-
nelsen på en vægtenhed, var omkring den 
tid Jesus levede lig med ca. 30 kg. sølvmønt-
er.

Tjenerne reagerer meget forskelligt på op-
gaven. Den første tjener går straks i gang. 
Han går ufortrødent til opgaven, handler 
med sine fem talenter og fordobler dem. 
Den anden tjener fordobler også sine to tal-
enter og ender med fire. Den tredje tjener 
derimod øger ikke sin formue. I stedet for 
at udnytte sin talent, graver han den ned. 
Dette gør han af frygt for herren, som han 
beskriver som en hård mand, der høster, 
hvor han ikke har sået, og samler, hvor han 
ikke har spredt.

Da manden efter lang tid vender tilbage, 
kalder han tjenerne til sig, for at gøre regn-
skabet op. Han er yderst tilfreds med tjener 
et og tjener to, der har fordoblet deres form-
ue. Disse roses for deres brug af talenterne 
og inviteres til at gå ind. Lige så tilfreds og 
gæstfri han er over for de to første tjenere, 
lige så vred bliver han imidlertid på den sid-
ste tjener, der kaldes for dårlig og doven. 
På trods af tjenerens indvendinger straffer 

Analyse af lignelsen

En talent og et talent
Forståelsen af ordet et talent, som en særlig begavelse eller medfødt evne, stammer 
blandt andet fra lignelsen om De betroede talenter, hvor tjenerne – alt efter evne – 
skal forvalte en sum talenter. 
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manden ham ved, at talenten videregives til 
tjeneren med de ti, samt at han smides ud i 
mørket til gråd og tænderskæren.  

Lignelsens betydning
Hvad vil lignelsen sige? Der er flere mu-
ligheder. Umiddelbart kan den handle om en 
frygtelig og lunefuld tyran, der sætter sine 
tjenere på en uberegnelig prøve. I så fald er 
historien en kritik af samtidens magthavere 
eller en utilregnelig chef, der gennem ’ma-
nagement by fear’ handlingslammer den 
tredje tjener. 

Hvis fokus flyttes fra manden til tjenerne så 
handler den måske om en tredje tjener, der 
ikke forstår at udnytte den mulighed, den 
talent, der er givet til ham. I stedet for at 
handle, står han stille på stedet. Han vover 
ikke en gang at afprøve den ellers sikre mu-
lighed - at få renter hos veksleren. Han bru-
ger ikke sin evne, som han jo ellers tilskrives 
i den efterhængte sætning, og dette straffes 
han for. Lignelsens lære er i så fald, at alle 
har fået givet et talent, ligesom alle har fået 
et liv, og at alle skal bruge det. Talentet må 
IKKE graves ned.
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Et betroet talent af Josefine Ottesen
fra novellesamlingen Den mystiske kuffert – 
og andre historier, Tobaksrådet 1999.

I novellen Et betroet talent møder vi den 
talentfulde hestepige Kikki, hvis bedstefar 
har store forventninger til, at hun skal ride 
kongens nye stridhest til. Kikkis familie har 
en lang og ærefuld karriere som kongens 
beridere.  Kikki er klar over sit eget talent 
som berider, men hun er bange for hesten 
og tvivler på sin egen formåen. På trods af 
at bedstefaren, som er blevet for gammel til 
selv at ride hesten, presser hende, får hun 
til sidst modet til at sige fra.

Med titlen Et betroet talent henviser Jose-
fine Ottesen til Jesus’ lignelse om de betro-
ede talenter. I lignelsen handler det om, at 
man ikke skal grave de talenter, man har fået 
foræret, ned, men investere dem, så talen-
terne får mulighed for at vokse. Kikki er klar 
over, at hun har fået et talent, og hun bru-
ger det dagligt i arbejdet med at ride hes-
te til. I løbet af novellen bliver hun bevidst 
om, at der en grænse – i hvert fald for nu. I 
modsætning til bedstefarens ønske opdager 
hun, at hendes talent ikke rækker til at ride 
den vilde stridshingst til. Da hun erkender, 
at hun ikke har erfaringen og styrken til at 
sætte sig op på hesten, opdager hun sam-
tidig, at bedstefaren er blevet gammel. Hun 
får ondt af bedstefaren, men også modet til 
at sige fra. 

Kikki vælger  ikke at investere sit talent, fordi 
talentet endnu ikke rækker til opgaven, og 
hun indser at det måske mere handler om 
bedstefarens forventning til hende, da han 
ikke selv kan mere. Bedstefaren har betroet 
hende et talent, som hun ikke er klar til at 
påtage sig. Det er smertefuldt ikke at leve 
op til det betroede talent, som bedstefaren 

har pålagt hende, men også en følelse af fri-
hed – det er Kikki selv, som skal bestemme, 
hvordan hendes talenter skal forvaltes.  
Måske ligger Kikki største talent i, at hun har 
modet til at sige fra. Og at hun bruger sit ta-
lent fornuftigt

Kong Gulleroth af Kim Fupz Aakeson
fra novellesamlingen Endnu flere helt andre 
historier, illustreret af Cato Thau-Jensen, 
Carlsen 2002.

Udtrykket Kong Gulerod stammer fra navnet 
på den franske satiriske operette Le Roi 
Carotte (Kong Gulerod) af Jacques Offen-
bach fra 1872. I den stiller guleroden sig i 
spidsen for et oprør, hvor alle grøntsagerne 
i køkkenhaven tager magten i Frankrig.

Kong Gulleroth er en helt almindelig mand 
med stor næse og store ører, som kun var 
blevet konge, fordi han rådede over en stor 
hær. Desværre har  han ikke talent for at 
være konge, tværtimod.

De tre noveller

Kong Gulleroth
Illustration: Cato Thau-Jensen
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Det går galt for Kong Gulleroth, fordi han 
med magt, ønsker at lave det, han ikke har 
talent for. Måske fordi han ikke har noget 
talent, kommer han til at fokusere på det 
forkerte. Han kommer til at fokusere på sig 
selv og sit udseende, fremfor at være en 
god leder. Hans talent lå et helt andet og 
overraskende sted, nemlig som pølsemand.

Man kan sige, at Gulleroth investerede sine 
talenter dårligt som konge, og det gik da 
også helt galt for ham. Mens han som ta-
lentfuld pølsemand, der sælger varme røde 
pølser, fik fuld valuta for sine talenter.

Den grimme ælling af H.C. Andersen
fra Der var engang. Ni udvalgte eventyr, 
Sesam 2005.

Den grimme ælling handler om en sva-
neunge, som vokser op i en andegård.  
Men det ved, hverken svaneungen eller 
ænderne, og derfor går alt galt. Svaneungen 
er fejlpla-ceret og bliver den grimme ælling, 
der bliver nappet af anden, bidt af hønen, 
foragtet af katten og sparket til af mennesk-
er. Den grimme ælling bliver mobbet, fordi 
den er forkert. Men så sker det; beviset på 
at intet kan undertrykke det medfødte. Da 
den grimme ælling møder nogle andre sva-
neunger, opdager den sit sande jeg og po-
tentiale. Den er noget meget finere end en 
and. Ofte er eventyret blevet tolket som en 
allegori over H.C. Andersens egen opvækst 
fra fattige kår og miskendt geni til endelig 
at blive set som den smukke svane, det ly-
sende talent han fra fødslen var.

 

Josefine Ottesen (født 4. februar 
1956) er dansk børnebogsforfat-
ter, skuespiller og teaterinstruktion. 
Hendes historier bevæger sig mel-
lem fantasy, eventyr og fantastiske 
fortællinger, og en del af de større 
romanserier kan læses på flere 
niveauer. Siden hun i 1987 fik tildelt 
Kulturministeriets Børnebogspris for 
Eventyret om Fjeren og Rosen, har 
hun været indstillet til og/eller har 
modtaget en lang række priser, både 
nationalt og internationalt.

Kim Fupz Aakeson (født 12. sep-
tember 1958 i København) er en 
af vores mest produktive og  læste 
børnebogsforfatere. Men han er 
også kendt for sine filmmauskripter 
bl.a Den eneste ene, Okay og  Kina-
mand.Han debuterede i 1984 med 
børnebogen Hvem vover at vække 
guderne, men har siden skrevet 
både noveller og romaner foruden 
børnebøger, ofte i samarbejde med 
illustratoren Cato Thau-Jensen.

H. C. Andersen (født 2. april 1805 
i Odense, død 4. august 1875 på 
Rolighed i København).
Fortællingen Den grimme ælling 
blev offentliggjort den 11. november 
1843 og udkom som en del af hans 
eventyrsamling Nye Eventyr. Første 
Bind. Første Samling. Eventyret er 
blandt hans mest kendte. 
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