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Nypædagogik. Talent kræver ti års træning

M ozarts første mesterstykke – den
9. klaverkoncert – komponeren-
de han, da han var 21 år. Forud

var gået 18 års hård træning hos faderen,
Leopold Mozart. Tilsvarende tog det golf-

sportens Mozart, Tiger
Woods, 17 træningsår –
med faderen og dygtige
trænere – før han blev en
del af det amerikanske
Walker Cup Team. Og

Danmarks Caroline Wozniacki tog det og-
så tusinder af timer sammen med fade-
ren, før hun nu for alvor bryder internati-
onalt igennem som dansk tennissports
vidunderbarn. Det er vi naturligvis glade
for, men er vi i øvrigt specielt gode til at

udvikle talenter til dette stjerneniveau i
Danmark? 

Bedømt ud fra talentshows kan man
godt komme i tvivl. For her ser det ud til,
at lige lovlig mange voksne har bildt de-
res børn ind, at de er stortalenter – parate
til at modtage offentlig anerkendelse. En
illusion, som bliver punkteret med et
brag, når barnet møder en voksen tv-
dommer med realitetssans. 

Problemet er ikke, at vi mangler foræl-
dre, der ser lysende talenter i deres børn.
Det ene tv-talentshow afløser det andet,
for der er tilsyneladende talenter nok at
tage af. Dette overskud af talenter hænger
sammen med tidens tro på, at alle men-
nesker har potentiale til noget stort. Der-
for skal de bare have chancen for at udvik-
le deres talent mest muligt.

FAIR NOK. For forskningsresultater peger
på, at talent ikke handler særligt meget
om gener og medfødte evner. Det vil sige,
at så generelle egenskaber som intelli-
gens og hukommelse ikke kan bruges til
at forudsige, om vi har at gøre med et
kommende stortalent. 

Men forskningsresultater peger også
på, at en tiårsregel for talentudvikling gør
sig gældende. Begynder man at udvikle
sit talent som firårig – det var for eksem-

pel tilfældet med Picasso – så kan man væ-
re en mester inden for sit felt som teen-
ager. Begynder man senere, men ikke for
sent, ja, så sker det eventuelle gennem-
brud tilsvarende senere. Ti års træning i
tavshed, uden forstyrrende tv-præsentati-
oner, er altså, hvad talentudvikling kræ-
ver. Det forudsætter dog, at de ti år bliver
brugt med omtanke. 

MÅSKE BLIVER nogle forældre, der spiller
Mozart-musik for deres babyer, skuffede,
når de hører, at Mozart blev et musikgeni
ved at arbejde skrækkelig hårdt – ikke kun
ved at ligge på ryggen og blive masseret
af god musik. 

Udviklingen af talenter kræver hård og
kvalificeret træning. Caroline Wozniackis
far, Piotr Wozniacki, har tidligere været
inde på, at han godt forstår, hvorfor der i
dansk fodbold ikke er flere stjerner. Årsa-
gen er, at der trænes for lidt og for udisci-
plineret med talenterne. Skal man være
stjerne, skal man starte tidligt, få en god
træner, senere en god rådgiver og arbejde
med disciplinen. 

MEN HVORDAN optræder en god ta-
lenttræner anno 2009? Lad os sammen-
ligne nutidens opdragelse med Mozarts
musikalske opdragelse. Den blev vareta-
get af Mozarts far, Leopold Mozart. Han

var fuldstændig fokuseret på sin søns mu-
siske udvikling. Han var mesterlæreren,
der gennem godt 20 år instruerede sin
søn i det musiske håndværk. Han slog ik-

ke lærdommen
ind i Mozart, men
erstattede stokken
med lige så effekti-
ve – og mindst lige
så smertefulde –
revselsesformer:
Som så mange an-
dre rationalister
med en pædago-
gisk begavelse hav-
de Leopold Mozart
en vane med at la-
de det, der skulle
læres, styre af sin
personlige vilje.
Men han sørgede
for, at Mozart fik
indtryk af, at den
træning og tvang,

han blev udsat for, burde gælde alle børn.
Resultatet var, at Mozart fik en omfatten-
de musisk uddannelse ud fra de stan-
darder, der gjorde sig gældende på davæ-
rende tidspunkt. Var resultatet godt? Ja,
det var det. For Mozart førte det nemlig
til, at han som 25-årig havde den veludvik-

lede kunstneriske samvittighed, der ken-
detegner en mestermusiker. 

MEN HVIS Mozarts opdragelse er recep-
ten på talentudvikling, så er vi godt 200
år senere langt fra den i Danmark. Godt
nok skorter det ikke på ambitiøse foræl-
dre, som anerkender deres børns indsats.
Problemet er, at vi er mere optaget af bar-
nets subjektive selvværdfølelse end af
dets objektive talentudvikling. Vi – voks-
ne, forældre, pædagoger og lærere – er
mere terapeuter end trænere. Resultatet
er, at nogle børn i en tidlig alder får et op-
pustet selvværd uden sammenhæng med
deres reelle kunnen. Disse danske børns
tillid til egne muligheder ligger ofte alt
for langt fra enhver reel vilje til at blive en
ny Mozart eller for den sags skyld en ny Ti-
ger Woods eller Caroline Wozniacki.

Når der er grund til at fremhæve ud-
trykket ’Mozarts veludviklede kunstneri-
ske samvittighed’, så er det, fordi det hen-
viser til den selvdisciplin og dømmekraft,
det tager mindst ti år at udvikle. Imidler-
tid er pointen, at vi i dag har tendens til at
behandle børn, som om de allerede var
en 25-årig Mozart. Det er opdragelsessvigt
af børnene – og udtryk for en forfejlet til-
rettelæggelse af talentudviklingen. 

I pædagogiske kredse diskuterer man

for tiden, om opdragelsens æra er slut –
og om vi i stedet skal tale om læring, her-
under ikke mindst evnen til selv at udvik-
le sit talent. Mange børn klarer det fint
selv med gode resultater og støtte hos for-
ældre, som også kan selv. Men for mange
klarer sig dårligt. Ikke mindst, fordi de for
sent får at vide, at deres præstationer er
for ringe. 

TALENTUDVIKLING kræver voksne, der er
modige nok til at lade deres børn møde
sig selv som fiasko, nederlag og skuffelse.
Børn, som kun kender sig selv som vinde-
re, vindere og vindere, de bliver aldrig
stortalenter. Det lærer de kun ved også at
tåle at tabe. Det kræver for eksempel, at
der aldrig må være otte mandler i risala-
manden – men kun én. Eller at de kan tåle
at tabe i ludo sammen med voksne, der
spiller ærligt og redeligt. For et stort ta-
lent inden for dans, skuespil eller musik
bliver også lykkelig, når han glemmer de
mange nederlag i en gennemprøvet im-
provisation og udfoldelse. 
analyse@pol.dk
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Caroline Wozniackis 
talent er et resultat af
hård træning. Men det er
udansk. Vi danskere tror
nemlig, det er nok, at
børn bare får selvværd. 

TALENT. Caroline Wozniackis far, Piotr Wozniacki, mener ikke, det er så mærkeligt, at der i dansk fodbold ikke er flere stjerner. Danske fodboldtalenter trænes nemlig for lidt og for udisciplineret. Skal man være stjerne, skal man starte tidligt. Foto: Jens Dresling
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Talentudvikling
kræver voksne,
der er modige
nok til at lade
deres børn mø-
de sig selv som
fiasko, nederlag
og skuffelse.
Børn, som kun
kender sig selv
som vindere,
bliver aldrig
stortalenter
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Et alternativ til ulandsindustrien

den. Så derfor er pointen ved det at være i
live at godtage den lange række af hver-
dage. Standse op og leve nu. »Jeg elsker
hverdagen« siger digteren Dan Turèll.
Gentagelsen er det centrale i tilværelsen,
hævder Kierkegaard. Glæd dig over det
liv, for det er dig betroet, er et af kristen-
dommens kernebudskaber.

At se tilbage er det modne menneskes
privilegium. Det er bestemt ikke altid en
fornøjelse. Men samlet set er de lyse min-
der i overtal. Og selve det at ville godtage
sin egen eksistens med både de lyse, de
grå og de mørke pletter er et helt nødven-
digt led i det at være menneske.

Det er imidlertid ikke hverdagene, jeg
husker bedst. Det er ’særdagene’ – for nu
at bruge udtryk fra psykiateren Villars
Lunn – som står tydeligst i bevidstheden.
Lysende barndomsdage med sommer,
sol og evigt liv med far og mor, søskende
og kammerater. Sorgdage med død og
ulykke. Det første møde med kammera-
ten, skolen, kæresten, rejsen. For mig var
mødet med Folketinget 2. oktober 1971
f.eks. en uforglemmelig dag. Jeg kan end-
nu huske, hvordan folketingsbetjenten
ved porten stillede mig det centrale
spørgsmål »Hvad vil du her?«. 37 år sene-
re er jeg stadig i tvivl om svaret. Minder-
ne myldrer. Familien. Mine mange sø-
skende. Min mors tidlige død. Mine egne
fire børn og deres gode skæbne. Kærlig-
hedens veje og vildveje. Socialdemokrati-
et. Valgene. Regeringerne. Beslutninger-
ne. Konflikterne. Sejre og nederlag. 

FOR MIG er livets mening en gave, vi skal
tage imod. Vi og vores evner skal bruges
og udfoldes til gavn ikke blot for os selv

og vores nærmeste, men til glæde for det
samfund, vi lever i, og for de mennesker,
vi kommer i berøring med. Talenterne
skal ikke graves ned, men sættes på spil
og blive til mere. »Du skal vokse og blom-
stre og sætte dine frø/ du er endnu for
ringe til at dø«, skriver digteren Morten
Nielsen. Han har ret, om end strofen er
skrevet til ham selv: en dødsangst ung
modstandsmand i krigens fjerde som-
mer. Vi skal vokse og blomstre og sætte
vores frø, til vi dør. Ophører vi med det, er
vi allerede i dødens vold.

For mig er livets mening, at det skabte
liv skal bruges. Et lys, der ikke bliver
tændt, er ikke meget bevendt. Formålet
med et lys – som med et menneskeliv – er
at blive tændt, lyse for sig selv og andre –
og så brænde ned. Selvfølgelig vil vi gerne
have et liv efter døden i vores omgivel-
sers erindring. Men liv leves før døden. Ik-
ke efter. At være ramt af en dødbringende
sygdom er i en vis forstand som at leve på
en åben dødsgang. Dommen er fældet.
Man ved, hvad man skal dø af, men ikke
hvornår. Men forskellen er alligevel
enorm. Vi, de syge, har en alvor, der giver
dybde i vores restlevetid og en større ev-
ne til at stille skarpt og ikke klatte livet
bort. 

Med døden som rejsekammerat er ba-
gagen aldrig let, men hvor bliver man
glad for livet. Det moderne menneske
har fjernet døden fra sin forestillingsver-
den. Middellevetiden nærmer sig 80 år.
Børnedødeligheden er næsten forsvun-
det, og mange livsmønstre er gearet til
udødelighed. Engang vi i Nyrupregerin-
gen diskuterede, hvad der kunne blive
den største bekymring i det 21. århund-

rede, sagde en radikal minister, at hun
troede, at det største tema for danskerne
ville blive ’Du og din krop’. Sjældent har
jeg hørt noget mere uhyggeligt. Den sy-
gelige optagethed af dig selv og din krop,
af dig selv og din trivsel forudsætter, at
døden bliver en uvirkelig størrelse langt,
langt ude i fremtiden. Det er fattigt. Dø-
den er livets forudsætning. Og uden den
erkendelse forsvinder alvoren og den vir-
kelige glæde. 

For mig er livets mening et liv med an-
dre. Menneskets bestemmelse er at være
et socialt individ. Sammen med andre
bliver vi hele mennesker. Vores ondskab
rammer de andre, men det gør vores kær-
lighed også. Kærlighedsbudskabet er ik-
ke et kompliceret sæt regler og love. Du
skal elske din næste – dvs. mennesker, du
møder på din vej – som dig selv og hjæl-
pe, hvor du kan. Jesus taler om at give
mad til den sultende, vand til den tør-
stende, klæder til den nøgne og beskyt-
telse til den udsatte. Elementære hand-
linger, som vi alle kan gøre, og som gør
tilværelsen tålelig for alle.

For mig er livets mening at gøre en for-
skel. Politik er blevet en stor del af mit liv.
Politik er ikke kun personintriger og pre-
stigekamp, men et krav om holdning og
resultater. Og er man med, og kan man
samarbejde med andre, kan man foran-
dre og gøre det bedre. Det er mit livs me-
ning.
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