KOPISIDER

Kopiside 1: Tankeark
Tankeark 1: HVAD ER TALENT?
I skal arbejde i grupper på fire til fem.
1. I har nu fem minutter til at skrive ned, hvad I kommer til at tænke på, når I
hører ordet TALENT.
2. Skriv alt ned på tankeark 1.

Tankeark 2: HVORDAN FÅR MAN TALENT?
Nu byttes der rundt på grupperne.
1. Diskuter (5 min): Hvordan får man talent?
2. Skriv det på tankeark 2.

Tankeark 3: KAN DER VÆRE ULEMPER VED AT HAVE TALENT?
Nu byttes der igen rundt på grupperne.
1. Diskuter (5 min): Kan der være ulemper ved at have et talent?
2. Skriv det på tankeark 3.

Tankeark 4: HVILKET TALENT KUNNE DU GODT TÆNKE DIG AT HAVE?
Nu byttes der igen rundt på grupperne.
1. Fortæl hinanden (5 min): Hvilket talent kunne du godt tænke dig at have?
2. Skriv det på tankeark 4

HVAD ER TALENT?

Hvad kommer du til at tænke på?
(Skriv alt ned)

TANKEARK 1

HVORDAN FÅR MAN TALENT?
Hvad kommer du til at tænke på?
(Skriv alt ned)

TANKEARK 2

KAN DER VÆRE ULEMPER
VED AT HAVE TALENT?
Hvilke?

TANKEARK 3

HVILKET TALENT KUNNE DU GODT
TÆNKE DIG AT HAVE
(Skriv alt ned)

TANKEARK 4

Kopiside 2: De betroede talenter - del 1
1. Læs eller hør første del af Lignelsen om de betroede talenter og drøft
spørgsmålene til del 1:
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, enhver 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 talenter; 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 betro 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!

2. Svar på spørgsmålene til del 1:
• Hvad er en talent?
• Hvad er et talent?
• Hvor mange talenter får tjener et, tjener to og tjener tre hver i sær?
• Hvorfor får de tre tjenere ikke lige mange penge?
• Hvad gør de tre tjenere hver i sær med deres talenter?
• Hvordan reagerer manden (tjenernes herre) på de første to tjeneres brug af
talenterne?

3. Inden I læser resten af lignelsen skal I komme med to bud på en slutning.
• Hvordan tror I, at manden reagerer på den tredje tjeners brug af talenten?
• Hvilken slutning tænker I er mest realistisk?

Kopiside 3: De betroede talenter - del 2
1. Læs nu resten af lignelsen og drøft spørgsmålene til del 2:
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 overflod, men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han
har. Og kast den uduelige tjener ud i mørket udenfor. Dér skal der være gråd og
tænderskæren.

2. Svar på spørgsmål til del 2:
• Hvordan reagerede manden på den tredje tjeners brug af talenten?

Kopiside 4: Karakteristik af
personerne i de betroede talenter
Når en forfatter skriver en tekst, har han eller hun ofte udvalgt ordene med omhu.
Det gælder også de ord, de bruger til at beskrive de personer, der optræder i teksten. I lignelsen om de betroede talenter fortælles ikke meget om de fire personer.
Alligevel ligger der i små ord og mellem linjerne en del gemt. Hvad siger det fx om
den første tjener, at han straks handler med sine fem talenter.

1. Den varme stol
En fra gruppen vælger en af personerne fra lignelsen og sætter sig derefter på
en stol (den varme stol). Når man sidder i den varme stol, er man personen fra
lignelsen. De andre i gruppen kan nu stille spørgsmål til den person, og den som
sidder i stolen skal svare, som om han/hun var personen i lignelsen.
I må gerne bruge jeres fantasi til at svare på spørgsmålene, men svarene skal
passe til lignelsen.
Eksempler på spørgsmål:
• Hvor gammel er du?
• Hvad hedder du?
• Hvorfor gemte du talenten?

2. Sæt ord på personerne
Se på ordene, der står i kanten af næste side. Sæt streg fra ordet til den person,
det passer på. I behøver ikke, men må gerne bruge alle ordene.
Når I har sat ord på alle tre tjenere, så find en anden gruppe og sammenlign
jeres svar. Er I enige eller uenige? Og hvorfor – hvad har I gjort jer af tanker om
personerne?

Risikovillig
Selvsikker
Bange for at fejle
Ligeglad
Frygtsom
Lunefuld
Dårlig
Doven
Handlingslammet
Handler
Hårdt arbejde

Manden med fem talenter

Drivkraft
Turde fejle
Aldrig nøjes
Parat
Spænding
Anstrenge sig
Opmuntring

Manden med to talenter

Forventning
Omstændigheder
Samspil
I rette element
Manden med en talent

3. Afsluttende overvejelse i fællesskab
En lignelse er en tekst, der gennem et billede eller en lille fortælling, forsøger at
sige noget om et emne. Nu hvor I har gennemgået hele teksten og drøftet den,
hvad tror I så, at den vil sige? Hvad siger den dig? Hvad siger den andre?

Kopiside 5: Et betroet talent
1. Læs eller lyt til novellen Et betroet talent af Josefine Ottesen

2. Refleksionsspørgsmål
• Hvad tror I, det betyder, at et talent er betroet?
• I har læst en bibelsk fortælling. Hvad hed denne?
• Hvad, tror I, de to fortællinger har med hinanden at gøre?
• Hvorfor tror I, at Josefine Ottesen bruger titlen Et betroet talent i sin novelle?
• Synes I, at Kikki bruger sine talenter, som der står i lignelsen, man skal? Hvorfor? Hvorfor ikke?
• Tror I, at hun kommer til at tage den blå og hvidstribede ridejakke på igen og
en dag kommer til at ride kongens heste? Hvorfor? Hvorfor ikke?

3. Se nu på alle klassens Tankeark
Er der noget af det, I har skrevet, der passer til Et betroet talent? Hvad?

Illustration af Roald Als, Nordlys for femte, 2001 s. 149

Kopiside 6: Kong Gulleroth
1. Læs eller lyt til novellen Kong Gulleroth af Kim Fupz Aakeson

2. Refleksionsspørgsmål
• Hvad mener I om Kong Gulleroths evne som konge?
• Hvorfor mener I, at Kong Gulleroth var en dårlig konge?
• Hvad har historien om Kong Gulleroth med talenter at gøre?
• Hvad betyder udtrykket: at spille kong Gulerod?
• Tror I, at det er let at spille en anden person end sig selv?
• Tror I, at det er let at være en anden person end sig selv?
• Hvilke talenter skal man bruge?

3. Se nu på alle klassens Tankeark
Er der noget af det, I har skrevet, der passer til Kong Gulleroth? Hvad?

Illustration af Cato Thau-Jensen, Sallies historier 1992.

Kopiside 7: Den grimme ælling
1. Læs eller lyt til novellen Den grimme ælling af H.C. Andersen

2. Refleksionsspørgsmål
• Hvorfor tror I, at ællingen ikke passer ind i andegården?
• Hvorfor mener katten og hønen hos den gamle dame, at de er mere værd en
ællingen?
• Hvad sker der, da ællingen opdager, at den er en svaneunge?
• Hvad tror I, at fortællingen har at gøre med talenter?

3. Se nu på alle klassens Tankeark
Er der noget af det, I har skrevet, der passer til Den grimme ælling? Hvad?

Kopiside 8: Skriv en novelle om talent
I har nu læst to noveller og et eventyr, der handler om talent.
1. Nu skal du selv skrive en novelle om talent
Før du skriver novellen vil din lærer føre dig og de andre igennem en fælles
brainstorm. Der er nemlig nogle krav til bestemte temaer, din novelle skal inddrage.
Allerførst skal du dog beslutte dig for, hvem din hovedperson er, og hvilket talent
han eller hun har.
Notér det herunder:
Navn: ________________________________________
Alder: ________________________________________
Talent: _______________________________________

