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1. INDLEDNING  
Hvornår har du sidst grinet med et andet menneske, fundet noget morsomt eller 

trukket på smilebåndet i offentlighed? Humor er et common sense fænomen, der er 

del af det moderne menneskes hverdagsliv (Billig 2010). Nyere forskning peger bl.a. 

på, at en humoristisk fremtoning har positiv betydning for, om vi finder en partner 

attraktiv, ligesom humorforskningens resultater tyder på, at humor er et fænomen, 

som vi mennesker gerne vil forbindes med (ibid.). Inden for psykologien er humor 

typisk associeret med kognition, emotioner, socialitet og endelig latteren som 

humorens særlige udtryksform. Hvad humor betyder er dog forsat til debat (ibid.).  
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I det moderne folkepsykologiske liv har humor en gentaget og almen karakter, der 

optræder i et væld af oplevelsesøjeblikke; fra mødet med den fremmede ved kassen i 

supermarkedet, blandt nye ansigter på et kursus, mellem kollegaer til en firmafest og 

til mere nære relationer mellem familie og venner. Humor udgør en særlig måde at 

være sammen på, ligesom humor, i hedonistisk forstand, kan forstås lystbetonet 

(Thielst 1995). Man kan undre sig over, at humor synes at have en særlig 

tiltrækningskraft på det moderne menneske. På hvilken måde er humorøjeblikke 

betydningsfulde, og hvad er det ved humoren, som vi føler os tiltrukket af? 

Komediefilmen ”KLOVN – The Movie”, der fungerer på humor og pinligheder over 

temaer som sex, køn, utroskab og løgn, har i dag succes som den mest sete danske 

film i 10 år. Mere end 848.500
1
 mennesker har set filmen, hvilket taler for, at dens 

tiltrækningskraft rækker ud over et enkelt segment i befolkningen. Generelt anvender 

samfundet i dag millioner af kroner på komedie, satire, stand-up og kurser, der tager 

afsæt i morsomme fællesoplevelser, ligesom vi inden for videnskaben ser, hvordan 

strømninger som positiv psykologi vinder frem (Billig 2010). Alt sammen noget der 

afspejler den værdi, vi ligger i det at fremkalde oplevelser, der associeres med humor 

og latter. Vi kan altså se humoren udspille sig i samfundet og står nu igen tilbage med 

en undren over, hvordan man kan se humor som psykologisk fænomen. Det vi kan 

sige noget om er, at humor er et betydningsfuldt og komplekst fænomen. Komplekst i 

den forstand, at fænomenet har en sammensat karakter mellem positive og 

nedgørende fremtrædelsesformer, ligesom humoren repræsenterer en række 

omverdensforbindelser, der må belyses for at indfange dens mangfoldighed. 

Overfor den folkepsykologiske interesse for humor, står imidlertid psykologien som 

videnskab. Her lever teoretisk viden over humoren et mere tilbagetrukket liv:”(...) 

despite its obvious importance in human behavior humor and related topics like 

laughter, irony, and mirth are hardly ever mentioned in psychology texts.” (Martin 

2007: 1). Om end filosoffer og teoretikere, som Freud, gennem tiden har forholdt sig 

til humor, så har humorforskningens erkendelsesinteresse gennem de senere år 

primært været empirisk og eksperimentelt funderet (ibid.). Denne udvikling forklarer 

måske netop den manglende teoretiske indskrivning i psykologien. Johan Asplund 

(1972) har med en kritisk fremførelse peget på konsekvenserne af en rent empirisk 

funderet erkendelsesmodel. Ifølge Asplund er modellen i sin natur præget af en 

                                                
1 http://da.wikipedia.org/wiki/Klovn_-_The_Movie  

http://da.wikipedia.org/wiki/Klovn_-_The_Movie


 3 

diversitet, der fører relativisme og mangel på anvendelige erkendelser med sig (ibid.). 

En manglende etableret praksistradition funderet i humor kan måske begrundes ved 

denne aktuelle diversitet i viden over fænomenet. Det er netop her, at videnskaben, 

ifølge Asplund, overser noget helt fundamentalt ved sociale fænomener - nemlig 

deres unikke ”betydning” (ibid.). Asplunds pointe er, at vi, for at forstå et fænomen, 

må forholde os til dets tydninger og betydningsangivelser (ibid.). Det er netop denne 

ontologiske og teoretiske undren over, hvad humor rent faktisk betyder, som vi bl.a. 

ønsker at indfange i det kommende. Underholdningsindustrien synes at have 

indfanget humorens relevans for det moderne menneske. Vores opgave er nu at 

diskutere egne og teoretiske betydningsdannelser funderet omkring humoren som 

psykologisk fænomen. Hvad betyder humor, hvilke hensigter er der med humor i 

interaktioner, og hvordan kan humor i sin kompleksitet ses som et meningsfuldt 

fænomen i et moderne samfund? Vi mener, at humoren i en Asplundsk terminologi 

behøver psykologiske betydningsangivelser at vise tilbage til således, at 

skyggesiderne, mulighederne og potentialerne træder frem. Ovenstående leder os frem 

til følgende problemstilling: 

 

 Hvilken betydning har humor for det moderne menneske
2
  

 og herunder; hvilken funktion har humor for menneskelig socialitet?  

 

2. METODE 
Metodeafsnittet har to formål; at få etableret en genstandsbeskrivelse af humor som 

psykologisk fænomen og at synliggøre opgavens dele – herunder en stillingtagen til 

hvorledes vi indskriver os i den eksisterende humorforskning. Projektets 

problemstilling er ontologisk i den forstand, at vi løbende vil forholde os til humorens 

definerende egenskaber.  

 

                                                
2 Det moderne menneske skal alene understrege et forhold:”At forstå mennesket kommer aldrig frem in 

abstracto, uden hensyn til den omgivende verden, men ses kun i sammenhæng med den historiske 

situation (...)” (May 1958: 39). Det moderne knytter sig her til den vesterlandske kulturkreds:”(...) the 
rational-industrial worldview” (Wilber 1996: 69).        
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2.1. EN GENSTANDSBESKRIVELSE AF HUMOR  

En genstandsbeskrivelse vil nu fungere som en konkretisering af, hvad det er ved 

humoren, som vi, gennem analyser og diskussioner, vil tyde. Således indebærer 

afsnittet en række afgrænsninger. Beskrivelsen deles op i 1) Vores fænomenologiske 

undren over humoren som psykologisk fænomen - som den fremtræder for os. Denne 

tænkning etableres altså, før vi går om bord i forskellige filosoffer og teoretikeres bud 

på, hvad humor kan ses som samt 2) En historisk analyse af, hvorledes man gennem 

tiden har teoretiseret og filosoferet over fænomenet humor.  

 

2.1.1. Humor i et første-persons perspektiv  

Ud fra et fænomenologisk perspektiv ønsker vi i det kommende at medtænke den 

måde, hvorpå humor fremtræder for os som forfattere af dette projekt. En 

casebeskrivelse tages op, idet den løbende kan komme med perspektiverende bud på 

konsekvenserne af specifikke teorier. Efter casen peger vi på centrale egenskaber ved 

humoren, som de træder frem for os. Helt konkret får dette betydning for, hvilke 

teorier vi anvender og afgrænser os fra. Gennem et første-persons perspektiv følger vi 

altså fænomenologiens
3
 pointer om, at:”(...) videnskabelig viden, udspringer fra et 

første-persons perspektiv, og at videnskaben uden dette ville være meningsløs” 

(Collin & Køppe 2003: 124). Casen udgør her vores eksplicitte undren over humoren 

som genstand. Fænomenologien mener ikke, at subjektet har prioritet før verdenen. 

Vores undren skal derfor ikke ses som et udtryk for, at viden om humor bør 

lokaliseres i os som subjekter. Vores perspektiv understreger snarere det forhold, at 

genstanden, her humor, altid er fremtrædelse af noget for nogen (ibid.). Vi tillader os 

altså, om end ambitiøst, at medtænke os selv som forskningsaspiranter, idet vi 

synliggør vores opmærksomheder og afgrænsninger. I Asplunds (1972) analyse af 

socialvidenskaben finder vi samme pointe om vigtigheden af, at forskeren tager afsæt 

i egen undren - og først herefter, i dialog med teorier, tyder de sociale tegns 

betydning. I optikken her kan humor som psykisk og socialt fænomen ikke reduceres 

til årsagssammenhænge, men indeholder i sin grundform en betydning; en 

forklaringskraft, som skal tydes.  

 

                                                
3
  ”Fænomenologiens opgave er ikke at erhverve ny empirisk viden (...), men derimod at forstå det basale 

verdensforhold, som ligger til grund for enhver empirisk udforskning” (Collin & Køppe 2003: 125).   
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Vi ønsker med den kommende case og efterfølgende afgrænsning at undgå en 

objektivering og fiksering i eksisterende viden. En fiksering, der i sin yderste 

konsekvens kan hæmme muligheden for, at der integreres nye abstraktioner og 

betydningskonstruktioner over humoren som psykisk fænomen (Collin & Køppe 

2003). Projektets sammenhængs- og forklaringskraft vil siden afhænge af, at vi 

formår at kaste et nuanceret teoretisk og empirisk lys over humorens betydning for det 

moderne menneske. Måske vil teoretikerne undervejs understøtte vores betragtninger, 

måske åbnes der op for helt nye abstraktioner.  

 

Casen udgør det første led i en fænomenologisk undren, en grundenhed, hvorfra vi 

kan forgrene mere teoretiske forståelser af vores genstand humor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1. En casebeskrivelse af Anna, Ove og KLOVN) 

Vi befinder os i biblioteket på Institut for Psykologi og vil om lidt møde Anna, men 

inden da sidder vi og diskuterer, hvorfor ”KLOVN – The Movie” (herefter KLOVN) 

er den mest sete danske film i 10 år. Filmen blev nomineret til en “Bodil” for “bedste 

danske film” og var på bare 14 dage efter dens udgivelse set af mere end 481.000 



 6 

mennesker
4
. Vi diskuterede, at filmens succes måtte være udtryk for en 

humortendens, en fascination og en særlig tiltrækningskraft, der rakte ud over et 

enkelt segment i samfundet. Vi afbryder vores diskussion, da vi får øje på Anna, en 

medstuderende, som med hurtige skridt kommer ind på biblioteket. Anna genkender 

os, stopper op og forklarer, at hun er på vej til vejledning på hendes bachelorprojekt. 

Begejstret fortæller hun, at en særlig vejleder, Ove, som er professor på instituttet, har 

godkendt at vejlede Anna på trods af, at han ikke er udbudt som bachelorvejleder. Vi 

snakker lidt grinende og smilende med Anna om, at denne vejleder har ry for, ud over 

at være respekteret og kendt som faglig kompetent, at være autoritær og anderledes i 

sin formidlingsform. Anna beskriver for os, hvordan hendes nervøsitet ved første 

vejledningsmøde med Ove manifesterer sig i en anspændthed og usikkerhed. En 

tilstand der, ifølge Anna, netop handlede om, at hun anså Ove som kompetent, 

respekteret og anderledes. Anna beskriver understøttende, at vejledningsmødet startes 

op ved, at Ove ser på Anna og indleder: “Sig noget!”. Anna forklarer, hvordan hun 

herefter får svaret: “Vi skal tale om mit bachelorprojekt” og yderligere, at Ove til 

dette svarer: ”Ja det er li’som derfor, vi er her!”. I bibliotekets stille rum bryder vi nu, 

med denne lille fortælling, ud i fælles latter. Det følgende, der sker i vores snak med 

Anna, bliver imidlertid afgørende for vores eget bachelorprojekt: I en afbrydelse af 

vores latter skynder Anna sig at sige: “Men min nervøsitet forsvandt hurtigt, for han 

har så meget humor, så vi kunne grine sammen”. Anna afslutter: “Efter jeg fik ham til 

at grine, gik min nervøsitet faktisk væk”. Efter afrundende snak forlader Anna 

biblioteket, og vi beslutter at skrive hendes historie ned. Hvad kunne Annas og vores 

øjebliksbillede i biblioteket fortælle os om humoren? Vi vender tilbage hertil, men 

for nu en hurtig indskydelse:    

 

Navnene Anna og Ove er fiktive
5
, mens casen er en realistisk fremstilling.  

2.1.1.2. Metodisk reduktion: Hvad casen fortæller om en undersøgelse af 

humor  

Casen rummer med Asplund (1972) i forgrunden en rebus, der skal tydes; en rebus, 

der er funderet omkring humor som socialt tegn. De teorier og begreber, som vi vil 

anvende og give et overblik over i afsnittet Projektets dele, udgør netop nøgler til 

                                                
4 http://da.wikipedia.org/wiki/Klovn_-_The_Movie  
5
 I bilag 1 findes Annas godkendelse.  

http://da.wikipedia.org/wiki/Klovn_-_The_Movie
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denne tydning, idet de fungerer som spejle, hvorfra vi kan betragte humoren ”som 

noget” (ibid.: 41). Teorierne udgør i Asplunds (1972: 44) optik det ”tredje aspekt”, 

der er forudsætning for en ”videnskabelig kurs”. For at kunne udvælge teorier, der 

kan bidrage til en relevant og aspektuerende rejse ind i casen, er det nødvendigt først 

at pege på de betydningsangivelser, der allerede nu kommer til syne.    

 

Øjebliksbilledet fra biblioteket kan fortælle os, at der er fire forhold, som får 

betydning for vores analyse og diskussion af humor. For det første kan KLOVNs 

tiltrækningskraft fremhæve, at humor er situeret i det moderne, hvorfor teorier må 

indfange, hvorledes humor kan anskues som mulig og meningsfuld for det moderne 

menneske. For det andet får casen den betydning, at vi vælger at undersøge humorens 

sociale dimensioner. Hvad er det Anna og Ove kan sammen i kraft af humor og latter, 

hvorfor bliver humorkontakten med Ove afgørende for et emotionelt skift hos Anna, 

og hvordan kan vi forstå den (an)erkendelse, der opstår i forbindelse med 

humoroplevelser? Spørgsmål som forudsætter, at vi beskæftiger os med teorier, der 

kan tyde og give krydderi til humorens intra- og interpsykiske funktioner. KLOVN er 

omvendt fyldt med mere dystre elementer, der også må belyses; kvinden der 

bedrages, barnet der ydmyges, og manden der ikke lukkes ind til festen alene, fordi 

han er for grim. Endelig fremtræder latter som en egenskab ved humoren, der bør 

undersøges for at indfange fænomenets natur.  

 

Konsekvensen af ovenstående er, at vi allerede nu har foretaget en metodisk 

reduktion. Vi ledes gennem en naturlig afgrænsning fra perspektiver, der kunne have 

været relevante, når det kommer til at forstå humor til fulde. Vi undlader bl.a. at 

undersøge humor som et træk ved mennesket. Ruch (2008) har bl.a. argumenteret for, 

at humoristisk sans kan ses som et stabilt og mere vedvarende personlighedstræk. 

Denne vinkel er ikke oplagt, idet vi netop ønsker, at se på humor i forhold til det 

moderne. Humor versus det moderne forudsætter teorier, der indfanger, at der i 

humoren bor en vis foranderlighed. Humor som træk kan ikke umiddelbart indfange 

denne variabilitet koblet til tid. Vi afgrænser os samtidig fra en diskussion af, 

hvorledes humor udvikles i takt med f.eks. kognitiv modning
6
, eller hvorledes f.eks. 

affektiv afstemning og mentalisering kunne få betydning for, om humor anvendes 

                                                
6
 Humorforskningen tager her udgangspunkt i Piagets udviklingsstadier, der driver en mere kompleks 

humoranvendelse med sig (McGhee 1979).  
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konstruktivt eller nedbrydende (McGhee 1979 & Fonagy, Schore & Stern 2006). Vi 

holder os således til betydningen af humor for det moderne, voksne menneske, idet en 

analyse af forholdet omkring børn og humor ville forudsætte en hel opgave i sig selv.  

 

Gennem et historisk tilbageblik på den teoretiske forståelse af humor vil vi 

argumentere for, at det er muligt at anskue humor i relation til de fire førnævnte 

betydningsangivelser.  

 

2.1.2. Historisk fænomenbeskrivelse 

Begrebet humor har sin oprindelse i det latinske ord humorem, som betyder væske 

(Martin 2007: 20). Inden for den hippokratiske medicin mente man, at et godt helbred 

i form af humør afhænger af en opretholdt balance mellem fire kropsvæsker; såkaldte 

humors. Man ser således, hvordan humor, helt tilbage til 400 f.Kr., knyttes til tanker 

om velvære og trivsel (ibid.).  

 

Humoren er dog, trods ordets positive genklang, langt hen ad vejen blevet forbundet 

med noget negativt (Morreall 1987). Platon og Aristoteles var de første til at 

udviklede en filosofisk tænkning over humorens potentielt faretruende natur. En 

tænkning, der satte sig igennem med Hobbes’ etablering af den første humor- og 

latterteori; ”The Superiority Theory” (ibid.). For Hobbes er den humorudløste latter 

altid af spottende karakter:“(…) nothing but an expression of our sudden glory when 

we realize that in someway we are superior to someone else” (ibid: 19). Da humor 

betragtes som et udtryk for hån, giver det mening at argumentere for humor som 

socialt fænomen, idet latter udgør humorens ansigt på den sociale overflade (ibid.).   

        

Inden for sit felt fungerede The Superiority Theory som den bærende teori i mere end 

totusinde år, hvorefter man begyndte at tillægge humor og latter en mere positiv 

betydning (ibid.). Nye strømninger i Europa gjorde humor til et populært redskab i 

offentlige debatter, og humoren blev, med dens latterfremkaldende effekt, opfattet 

som en eftertragtet, underholdende og anerkendt udtryksform (Martin 2007). Selvom 

den humoristiske tone var skarp, erkendte man med tiden, at der ikke synes at være 

nogen særlig sammenhæng mellem humor og hån. Dette skyldes bl.a. opdagelsen af, 

at relationen mellem humor og latter udgøres af et særligt bindeled, morskab 
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(amusement), og ler man uden at more sig, da har latteren intet med humor at gøre 

(Morreall 1987).  

 

Kritikken af The Superiority Theorys snævre forståelse af sammenhængen mellem 

humor og latter betød, at interessen nu rettede sig mod humor som en legende og 

dobbelttydig udtryksform, humoristisk latter som en social funktion samt humor som 

regulerende for subjektets intrapsykiske tilstand (ibid.). Den anden store humorteori, 

Freuds såkaldte ”Relief Theory”, var her banebrydende, idet teorien kaster lys over 

humor og latter som spændigsforløsende (Martin 2007). Da humor, ifølge Freud 

(2002), hjælper individet til at kontrollerer impulser, tjener den også en afgørende 

social funktion, idet seksuelle og aggressive lyster får afløb på en socialt acceptabel 

måde. 

 

Selvom The Relief Theory fandt uopdagede betydninger ved humorens funktion, 

belyste den ikke i særligt omfang, hvad selve humorobjektet består i. En søgen efter 

kilden til morskab og latter blev således udgangspunktet for den tredje store humor- 

og latterteori; ”The Incongruity Theory” (Bergson 1993 & Morreall 1987). 

Grundtanken i teorien er, at inkongruens udgør selve fundamentet i humoroplevelsen, 

og humoren er derfor knyttet til kognitive erkendelser over noget, der er ude af 

kontekst, ulogisk og overdrevent. En tydning af humorens objekt der den dag i dag 

stadig høster stor anerkendelse (Morreal 1987 & McGhee 1979).       

 

The Superiority Theory, The Relief Theory og The Incongruity Theory repræsenterer 

således historiens traditionelle humor- og latterteorier, og flertallet af eftertidens 

teoretiseringer over humor bygger på en videreudvikling og nuancering af en eller 

flere af disse (ibid.). Til trods for det faktum, at humorinteressen strækker sig tusinder 

af år tilbage, hersker der i dag ikke konsensus om, hvordan man, inden for en enkelt 

teoretisk ramme, forklarer de mange egenskaber, der knytter sig til humorens natur 

(McGhee 1979). Der er dog ingen tvivl om, at humor i nyere tid primært tillægges en 

betydning af noget positivt, hvilket bl.a. afspejles i Allports analyse fra 1961, der 

viser, at kun 6 % af en gruppe studerende er villige til at betegne sig selv som mindre 

humoristiske end gennemsnittet (Chapman & Foot 1996). Hermed understøttes vores 

pointe om, at humor som situeret i det moderne er et betydningsfuldt fænomen.  
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I en søgen efter at belyse de betydningsangivelser, der træder frem i vores case, 

vælger vi at tage udgangspunkt i The Relief og The Incongruity Theory og afgrænser 

os samtidig fra at anvende The Superiority Theory. Som vi senere skal se, er fravalget 

af Hobbes imidlertid ikke en afgrænsning fra at anskue humorens mere alvorlige og 

nedgørende dimensioner. Når afgrænsningen giver mening, er det med begrundelse i, 

at de fleste teoretikere i dag er gået bort fra Hobbes teori, idet man betragter humoren 

mere nuanceret end alene nedgørende (Morreall 2009). Hvad vi kan tage med fra 

Hobbes er, at latter må analyseres for at forstå humoren til fulde. Et forhold også 

nyere teoretikere peger på:”The psychological study of humor includes the study of 

smiling and laughter. Not only are they a good indicator of the intensity of emotional 

response to humor they also might mediate some of the effects of humor (…)” (Raskin 

2008: 23). Latter udgør her en betydningsfuld funktion for menneskelig socialitet.  

 

2.1.3. AFSLUTTENDE BLIK & EN HUMORDEFINITION 

Som antydet har vi, gennem løbende afgrænsninger, foretaget en metodisk reduktion 

over vores erkendelsesobjekt humoren. Den metodiske reduktion udgør imidlertid 

ikke en ontologisk reduktion, hvor vi ophøjer vores perspektiv til at være det eneste 

perspektiv på genstanden (Wilber 1996). Vi udpeger snarere, i en bevægelse fra 

fænomenologisk undren til historisk viden, nogle centrale opmærksomheder: Humor, 

herunder latter, som psykisk og socialt fænomen; som noget, der er situeret i det 

moderne, og noget, der kan forklare intra- og intersubjektive funktioner for det 

moderne menneske. Når latteren anskues som et aspekt ved humoren, og vi samtidig 

kan fremhæve disse endnu ikke tydede opmærksomheder, så er det netop, fordi vi, 

som belyst, finder samme genklang i de historiske teoridannelser over humoren.  

 

 

 

 

Ovenstående leder frem til den definition af humor, der vil danne baggrund for vores  

projekt:  
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Projektets dele vil nu illustrere, hvorledes vi vil aspektuere og tyde vores 

problemstilling; herunder den afgrænsede humordefinition.  

 

2.2. PROJEKTETS DELE  

Nedenfor beskrives, hvorledes vi med en eklektisk tilgang indskriver os i en 

eksisterende viden omkring humor samt måden, hvorpå vi anvender specifikke teorier 

og begreber i vores diskussioner.   

 

2.2.1. En eklektisk tilgang  

Vores undersøgelse tager udgangspunkt i en eklektisk
7
 tilgang, hvor forskellige 

teorier anvendes til at analysere, diskutere og åbne vores genstand humor op. Når 

denne tilgang er relevant, er det, fordi vi, som Moreall (1987), har en grundantagelse 

om, at fænomenet rummer en række omverdensforbindelser, der må analyseres for at 

forstå dets betydning. Filosoffen Ken Wilber (1996) fremhæver, i lighed hermed, 

nødvendigheden af at anvende en integrativ begrebsramme for forståelsen af 

fænomener i verden. Wilbers (1996: 20) Holon-tankegang, henviser her til, at alt i 

kosmos besidder en dobbeltnatur:”(…) holon (…) refer to an entity that is itself a 

whole and simultaneously a part of some other whole”. Humor er altså i denne optik 

både noget i sig selv, ligesom fænomenet udgør en forbundethed med andre 

omverdensforhold. Vi finder samme pointe om psykiske fænomeners dobbelte natur 

hos Engelsted (1989), der påpeger subjektet og objektets samtidige sammenhæng og 

adskillelse. Når vi kobler os på denne antagelse, så vil humorens egenskaber først 

træde tydeligt frem, når forskellige perspektiver på genstanden inddrages (Wilber 

1996). Her har den eklektiske tilgang en særlig perspektiverende forklaringskraft. For 

at den eklektiske tilgang ikke skal resultere i et sammensat kludetæppe, hvor alle nok 

har lidt ret, forudsættes det, at vi forholder os eksplicit til formålet med at 

sammenstille og inddrage de forskellige teorier (Køppe 2008). Formålet med projektet 

                                                
7
 ”Betyder selektiv” eller ”at vælge” (Køppe 2008: 27).  

“Humor is the general term for (…) playful, non-threatening communicative 

activities which involve cognitive incongruities, some aggression, psychological  

relief and some degree of ”Witzarbeit” (…)” (Brock 2008: 555). 
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kan bedst beskrives som en opposition til de senere års humorforskning, der især tager 

udgangspunkt i en empirisk erkendelsesinteresse (Martin 2007). En interesse der fører 

en særlig konsekvens med sig:”Although there is a sizable and continually expanding 

research literature on the subject, most psychologists seem to have little systematic 

knowledge of it” (ibid.: 15). Formålet med indeværende projekt er således primært en 

teoretisk erkendelsesinteresse. Så om end vi inddrager empiri, så vil målet, med afsæt 

i Asplund, være at diskutere os frem til, hvad humor kan ses som.  
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2.2.2. Projektets opbygning  

Projektets dele går i en samlet bevægelse fra humorobjektets natur, præsenteret ved 

kilden til humorerkendelser i det moderne, der fokuserer på S og O i en S-O-R-

model
8
, til at se på humorens psykiske motiv. Herefter inddrages humor som 

interaktion (i kommunikationen) mellem mennesker for på den måde især at belyse R i 

en S-O-R-model. Samlet får processen betydning for den intra- og intersubjektive 

kvalitet. Afslutningsvis fremhæves mere konkret en række af humorens sociale 

funktioner. Projektet tager udgangspunkt i nedenstående procesmodel funderet over 

humoren:  

 

 

 

 

 

Med inkongruensteorien, præsenteret ved bl.a. Bergson (1993), analyseres 

indledningsvis kilden til humorerkendelser. Hvad inkongruensteorien imidlertid ikke 

indfanger er, hvorledes humor udgør en socialt forankret normativ betydning i det 

moderne menneskes (an)erkendelse over humoren. Sociologien Michael Billig (2010) 

inddrages således til at illustrere den positive betydning, humor har i det moderne, 

men forklarer ikke, hvorledes erkendelser over sociale fænomener forstås inden for en 

                                                
8
 En af psykologiens klassiske modeller, hvor:”(...) S står for Stimulus eller påvirkning. O står for ”noget i 

organismen”, fx en følelse, en erindring eller en forestilling. R står for respons eller reaktion, dvs. en adfærd, 
handling eller ytring” (Vejleskov 2000: 23).   
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psykologisk betydningsramme. Af denne grund diskuteres social repræsentationsteori 

(herefter SRT) ved Serge Moscovici (2008), idet den netop, i et kognitivt 

socialpsykologisk perspektiv, kan forklare common sense fænomer som humor. For at 

uddybe de mere irrationelle motiver, der kan ligge bag vores (humor)handlinger, 

inddrages herefter Freuds (2002 & 1927) teoretiseringer over humoren.  

 

Da humor er et socialt fænomen, der udspiller sig i kommunikationen mellem 

mennesker, bliver det afgørende at se på, hvilke affektive reaktioner humor kan 

medføre, herunder hvilke konsekvenser der kan være ved at inddrage humor i 

psykologisk praksis. Vi inddrager således Gregory Batesons (1969) 

kommunikationsteoretiske analyse over humor, ligesom vi inddrager uvalgte begreber 

i Batesons teoridannelse, særligt ”metabetydning” og ”kontekstmarkører”, til at 

illustrere, hvilken betydning humor får i et relationelt samspil mellem mennesker.  

 

Da projektet, med ovenstående teoretikere, som vi vil se, primært indfanger humorens 

intrapsykiske funktion, og dermed ikke belyser de intersubjektive funktioner, bliver 

det afslutningsvis relevant at inddrage humorens betydning for menneskelig socialitet. 

Vi vil bl.a. gennem Daniel Sterns (2004) begreber ”mødeøjeblikke” og ”fælles 

følelsesrejser” analysere, hvorledes humor kan anskues som fascinerende og central i 

det moderne menneskes samvær med andre.  

 

Den eklektiske tilgang indebærer i sin natur, at vi bevæger os mellem teorier med 

forskellige verdensanskuelser og videnskabsteoretiske afsæt. Teorier og begreber, der 

hver især indfanger og afgrænser sig fra forskellige betydningsangivelser ved 

humoren som psykologisk fænomen. For i et metaperspektiv at kunne pege på de 

enkelte teoriers forklaringskraft vil vi således løbende gennem opgaven forholde os 

eksplicit til teoriernes forudsætninger – herunder særligt deres subjektsyn, men også i 

nogen grad epistemologi og ontologi. Så hvor teorierne indfanger, beskriver og 

nuancerer humoren som fænomen, så udgør den metateoretiske diskussion teoriernes 

forklaringskraft i forhold til vores genstand.  
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3. HUMORENS (AN)ERKENDELSE I DET MODERNE 

Med afsæt i inkongruensteori og social repræsentations teori over kognitive 

processers sociale natur vil vi nu diskutere humorens erkendelses- og 

fremtrædelsesformer for det moderne menneske.  

 

3.1. KOGNITIV INKONGURENS: STRUKTUREL ANALYSE AF 

HUMOROBJEKTET  

Inden for humortraditionen er der i dag generel enighed om, at morskab er en 

forudsætning for humor, og at det er inkongruens ved humorobjektet, der netop er 

kilde til morskab og latter (Morreall 1987). Morskab skal i projektet forstås som 

”amusement”; en tilfredsstillende tilstand, som, ifølge Morreall (2009: 39), adskiller 

sig fra emotioner, idet tilstanden ikke indebærer den adaptive tilpasning til farer og 

muligheder i omgivelserne, som emotioner fører med sig. Morreall (2009) henviser 

til, at amusement snarere kan sidestilles med den æstetiske nydelse, vi oplever i musik 

og kunst. 

 

Mens humorobjekter generelt forstås som ideer, hændelser og situationer, f.eks. 

KLOVN eller Annas fortælling, så henviser inkongruens, ifølge Ruch (2008: 25), til:” 

(...) a conflict between what is expected and what accually occours”. 

Inkongruensteorien går tilbage til Aristoteles og Kant, der begge fremhævede, at 

misforholdet mellem betydningssystemer udgjorde en kilde til den humorerkendte 

morskab (ibid.). For den moderne inkongruensteori, som bl.a. McGhee (1979) er 

repræsentant for, er humor da også en reaktion på inkongruens, der indebærer, at vi 

perciperer noget som morsomt. Teorien retter her sin opmærksomhed mod de 

kognitive, strukturelle aspekter af humoren; humor involverer en mental proces, hvor 

to normalt distinkte ideer, koncepter eller situationer fremtræder på en måde, som vi 

ikke forventer det (ibid.). Her forløber den mentale humorproces fra en oplevelse af 

noget absurd, mystisk og ukonventionelt til en søgning efter eksisterende mentale 

repræsentationer, der kan rumme det unormale forhold ved humorobjektet (Ruch 

2008: 26). Så når Anna præsenterer os for et humorobjekt qua hendes fortælling i 

biblioteket, så fremstår Oves velkomst absurd og overraskende, ligesom vi på et 

metaniveau føler os bedraget. Vi indleder, i optikken her, en proces, hvor vi søger at 

problemløse dette misforhold mentalt. Vi matcher f.eks. med en mental 
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repræsentation over allerede erkendt viden om Ove som autoritær og anderledes 

professor. Samlet forstås inkongruens som det forhold, der i bibliotekets stille rum 

udløser morskab og latter. Vi møder også det inkongruente humorobjekt i KLOVN. 

Skuespillerne bryder gang på gang, under offentlig utroskab og hån, normer for og 

forventninger til, hvorledes voksne bør opføre sig. Vi overraskes i et perceptuelt spil, 

hvilket, ifølge teorien, fører til morskab under forestillingen. Spørgsmålet er nu, 

hvorledes vi tyder, at det netop er det utilpassede og socialt overskridende, der især 

fremtræder morsomt i casen. For at tyde dette forhold inddrages den del af Henri 

Bergsons
9
 (1993) teori, der uddyber forholdet omkring inkongruens.  

 

3.1.1. Bergson: Ove, KLOVN og manglende sociale tilpasning  

Bergson (1993) anses i dag for en central inkongruensteoretiker, idet han netop er 

optaget af, hvordan:”(...) an arrangement of the constitutent elements of an event is 

incompatible with the normal expected pattern” (McGhee 1979: 7). For Bergson 

(1993: 66) er det her den mekaniske, stive og absurde forklædning ved humorobjektet, 

der udløser det betydningsskred, der er elementært i morsomme erkendelser. En 

karakter er mekanisk, når han/hun har mistet sin vitalitet og afstemte fleksibilitet i en 

samfundsmæssig orden. Gennem en kognitiv fortolkning sker der, ifølge Bergson 

(1993: 86), en:”(...) ombytning eller en vekselvirkning mellem flere hændelsesforløb”, 

hvilket i sidste ende udløser latter. Ombytning udgør en oplevet ændring af mere faste 

sociale roller, mens vekselvirkning er udtryk for en sammenblanding af to 

uafhængige udviklingsforløb. Bergsons teori knytter således inkongruens til 

konventioners betydning. Når vi griner af de ureflekterede skuespillere i KLOVN og 

af Oves nedladende velkomst, så udtrykker det netop det forhold, at et menneske for 

alvor er morsomt, når det repræsenterer ”manglende sociale tilpasning” (ibid.: 98). 

Netop i den manglende tilpasning finder vi den ombytning af roller og 

sammenblanding af forventninger til en hændelse, der er forudsætning for morskab. 

Det er her inkongruensteorien især kan være med til at tyde humoren i Annas 

fortælling; Ove fremstår i en Bergson-optik mekanisk, ufleksibel og utilpasset i sin 

rolle som vejleder; hans tiltale er direkte og kortfattet, og han bryder alle vores 

                                                
9
 Bergson repræsenterede den filosofiske strømning vitalismen, som:”(...) forudsætter et syn på mennesket som 

båret af en individuel, levende og skabende kraft” (Thielst 1995: 53). Når vi undertrykker denne vitale kraft i os 
selv, fremstår vi mekanisk og rigide. Vi afgrænser os fra den del af Bergsons (1993) teori, der undersøger latterens 
funktion. For Bergson var latter en social gestus, der skulle true den mekaniske adfærd i retning af et mere 
fleksibelt og levende udtryk.         
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forestillinger om det, vi forbinder med en vejlederrolle. Yderligere sprænger han 

rammerne for, hvad vi forbinder med et hændelsesforløb på et vejledningsmøde. 

Fortællingen rummer således den inkongruens, der får os til at vakle mellem 

modstridende ”idésystemer” og i sidste ende at le (Bergson 1993). Men Anna oplever 

jo selv inkongruens i betydningen mekanisk, ufleksibel og rigid i mødet med Ove, så 

hvorfor ler Anna ikke på det første møde? Bergsons teori skal analyseres nærmere for 

at forstå dette forhold.  

 

3.1.2. Humorens ekko og distance: Når Anna ikke ler!  

Bergsons (1993) erkendelsesinteresse er rettet mod humorobjekters fundamentale 

inkongruente natur, men fremhæver samtidig andre forhold, som skal vise sig at være 

afgørende for at kunne tyde humoren i vores case. Når Anna ikke ler i mødet med 

Ove, men i stedet svarer ham afstemt, så skyldes det, ifølge Bergson (1993), to 

forhold, som, ud over inkongruens, må være til stede for, at morskab og latter kan 

udspille sig. Det første forhold henviser til nødvendigheden af, at vores følelser sættes 

i parentes (ibid.: 17). For at more os må vi i større eller mindre grad være distanceret 

følelsesmæssigt fra humorobjektet, idet det ellers kan medføre en følelse af frygt eller 

tab af kontrol. Med Oves diktatoriske velkomst var Anna ikke distanceret fra det 

inkongruente; hun var nervøs og oplevede måske endda, at hendes følelsesliv var 

truet. Følelserne er, i Bergsons optik, humorens værste fjende (Thielst 1995: 219).  

Det andet forhold, som er forudsætning for morskab, er det ekko, som latteren 

behøver (Bergson 1993: 18). Ekko henviser her til en form for solidaritetsfølelse i en 

gruppe; en tryg kontekst, hvorfra morskaben kan udleves. Man kan næsten forestille 

sig, hvor vanskeligt det må have været for Anna at fornemme solidaritet under de 

skarpe bemærkningers omstændigheder på det første møde. Så hverken 

solidaritetsfølelsen eller distancen så ud til at være til stede, da den nervøse Anna for 

første gang træder ind på Oves kontor. Først i biblioteket er distancen og 

solidaritetsfølelsen etableret, hvorfor Anna kan le med os. Også i KLOVN er 

afstanden til lærredet og virkeligheden udtryk for følelsesmæssig distance, ligesom 

teatersalen, og hermed forstår vi også biografen, repræsenterer det ekko, som 

morskaben forudsætter:”(...) jo mere fyldt en teatersal er, desto højere ler tilskuerne” 

(ibid.: 18). Bergson forklarer ikke dette forhold nærmere, hvorfor vi i en senere 

diskussion af bl.a. massepsykologi vender tilbage hertil.   
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Det bliver med afsæt i ovenstående muligt at pege på tre centrale forudsætninger for 

det morsomme; inkongruens, distance og solidaritet. Disse udgør de første 

betydningsangivelse af humor, også for det moderne menneske, og anskues som 

kilden og netop ikke motivet til humor. Afledt heraf opstår der nu forhold ved 

humoren som inkongruensteorien ikke synes at kunne indfange. 

  

3.2. AFSLUTTENDE (PSYKOLOGISK) PERSPEKTIV PÅ 

INKONGURENS-TEORIEN 

Idet inkongruensteorien er optaget af humorobjektets grundlæggende natur, så har 

den, ifølge Latta (1998: 9), sit fokus på S i en S-O-R model. Fordi inkongruens 

samtidig opprioriterer betydningsskred i logiske fortolkninger og erkendelser, så 

placerer teorien sig samtidig inden for O i en kognitiv og psykologisk 

forståelsesramme. Annas korte fortælling fører på metaforisk vis aspektuerende 

refleksioner med sig; vi får bekræftet vores tidligere fortolkning af Ove som ”belæst 

pave på instituttet”, ligesom vi står tilbage med fornyet undren over hans hensigter. 

Humoren er i dette lys med til at konstituere særlige erkendelser knyttet til vores 

sociale verden. Udfordringen for inkongruensteorien synes at være, at den ikke 

betragter humor som situeret i en sociokulturel samtid. På den måde fremstår 

humorerkendelser som knyttet til et mere reduceret humorobjekt, hvorfor psykiske, 

kognitive processer forekommer som afgrænsede fra en aktuel og historisk kontekst. I 

det kommende vil vi derfor diskutere den aktuelle common sense og (an)erkendelse, 

der præger det moderne menneskes humoroplevelser.  

 

 

3.3. HUMOR SOM COMMON SENSE: NÅR VI UKRITISK SER 

KLOVN 

Gennem en socialpsykologisk forståelsesramme diskuteres nu, i dialog med Billig 

(2010), det forhold, at humor udgør en central plads i det moderne menneskes 

erkendelser. For at illustrere, hvad sociale fænomener betyder for vores erkendelser, 

inddrages Social repræsentationsteori (SRT) af Moscovici (2008). SRT skal netop 

illustrere, at de erkendelser, herunder common sense, der cirkulerer over humor, 

medfører, at en bred skare i befolkningen (an)erkender humor som positivt fænomen.  
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Ifølge Billig (2010) er humor i dag et common sense fænonen. For at forstå common 

sense skal man, ifølge filosoffen G.E. More, forstå, at der til common sense 

fænomener knytter sig:”(...) en almindelig og af alle forstået mening” (Hartnack 

1997: 235). Common sense henviser her til et forhold, vi ikke stiller spørgsmålstegn 

ved, som noget vi alle forstår, og som vi ”med sikkerhed” kan sige eksisterer (Billig 

2010: 230). Når Billig (2010) kalder humor for common sense, så er det, fordi han 

anskuer humor som del af en positiv ideologisk strømning, der gennemtrænger det 

moderne. Humor fremtræder i dag som noget, vi mennesker gerne vil forbindes med; 

som en attraktiv udtryksform, der har en central plads i vores selvopfattelse:”(..) 

lacking a sense of humour is up among the modern undisirables (...) to say someone 

has no sense of humour is to utter a critisism” (ibid.: 11). En af årsagerne til, at vi 

associerer humor med noget positivt, skyldes, at nyere videnskabelige strømninger, 

som den positive psykologi, får indflydelse på den måde, hvorpå vi forstår humor 

(ibid.). I den positive psykologi begrebssætter man humor som en positiv 

karakterstyrke, ligesom positive emotioner bl.a. udløst af morskab ses som udvidende 

for vores evne til tænkning, problemløsning og subjektivt velvære (ibid.). Helt 

grundlæggende stiller Billig (2010: 13) sig kritisk overfor denne positive ideologiske 

strømning, idet mere nedgørende undertoner ved humorens motiv overses. Vi vil 

senere vende tilbage til humorens motiver og anvender her Billig til at illustrere, at det 

moderne menneskes humorerkendelser ikke alene knytter sig til et afgrænset 

humorobjekt. Det moderne menneskes humorerkendelser udgør snarere tænkemåder, 

der opstår på baggrund af en positiv humordiskurs, hvor vi i dag (an)erkender 

humoren som naturlig del af vores hverdagsliv. Diskurs henviser til:”(...) en 

betydningsramme, inden for hvilken et bestemt udsnit af den samfundsmæssige 

virkelighed forbindes med bestemte fortolkninger og heraf afledte handlingsformer” 

(Thomsen i Andersen & Kaspersen 2007: 192). Når så mange mennesker 

(an)erkender ”morsomheder” i KLOVN, hvor personer f.eks. ikke lukkes ind til fest 

alene, fordi de er for grimme, så udtrykker det måske netop det forhold, at vi ukritisk 

accepterer humoren som positivt common sense fænomen. Vi vil senere diskutere, 

hvordan også massepsykologi synes at have en betydning for en ukritisk tilgang til 

humor. Hvad Billig imidlertid ikke indfanger er, hvorledes man i et psykologisk 

perspektiv forklarer, at kognitive erkendelser er udtryk for social viden, der bl.a. 

gennem medier cirkulerer i samfundet. SRT forklarer netop dette forhold.    
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3.3.1. Social repræsentationsteori: Socialpsykologi om common sense  

For at forstå common sense som viden vi ukritisk accepterer i et folksepsykologisk 

liv, må man, ifølge Moscovici (2008), forstå, at vores kognitive repræsentationer ikke 

alene er individuelt skabt, men snarere er udtryk for social konstrueret viden, der 

florerer i et samfund eller en gruppe på et givent tidspunkt. Moscovici fremhæver 

betydningen af diskurs (Potter & Edwards 1999), men er især optaget af, hvordan 

viden i sidste ende forankres i mental organisation. Her er hans begreb om sociale 

repræsentationer
10

 et udtryk for:”(...) a body of propositions, metaphors, value 

judgements or figurative beliefs” (Moscovici 2008: 22). Sociale repræsentationer er 

en psykisk organisation af viden; herunder værdier, der determinerer mulige måder at 

kommunikere på og således også accepterede adfærdsformer. Den måde, hvorpå 

humor forstås og gøres, er i dette lys ikke individuelt, men socialt konstrueret; sociale 

repræsentationer, herunder også den værdimæssige betydning af humor, er her 

struktureret gennem kommunikative praksisser i en kultur i en given samtid (ibid.: 4). 

At se humor som individets erkendelser over et afgrænset humorobjekt, som Bergson 

opererer med, vil i dette lys være at overse den betydning fænomenet tillægges i den 

sociokulturelle praksis. Ifølge Moscovici
11

 (2008: 55) vil ideer fra videnskabelig 

viden, hvis de fremhæves, kommunikeres og synliggøres, trænge ud i et 

folkepsykologisk liv, hvor de reproduceres som common sense fænomener eller 

objekter. Helt afgørende tilskrives medierne og individers dialog og praksis over 

fænomener den betydning, at der cirkulerer og opretholdes en uanfægtet 

betydningsramme for fælles fortolkning og handling (Moscovici 2008: 69). Så når 

bl.a. den positive psykologi i en progressiv empirisk tilgang og markedsføring 

fremhæver humor som et positivt fænomen; en karakterstyrke med attraktive 

virkninger, så vil der, ifølge Moscovici (2008: 69), etableres en 

folkepsykologisk:”(...) copy of a scientific theory”. En værdisætning af humor, der 

særligt gennem mediernes eksponering, dominerer måden, hvorpå vi ukritisk 

anvender humor:”The condition of modern life are different (...) No longer it is 

necessary to wait for carnival time to engage in socially sanctioned fun. Comedy just 

                                                
10

 Sociale repræsentationer skabes via objektificering og forankring. Hvor objektificering er en måde, hvorpå 

objekter i verden får betydning, dvs. at et kognitivt skema grundlægges, så udgør forankring, at den etablerede 
viden får værdimæssige referencer og forbindelser (Moscovici 2008: 54) 
11

 Moscovici (2008) illustrerer med en analyse over den folkepsykologiske forståelse af psykoanalysen, at vi i 

vores sociale liv integrerer begreber som f.eks. ”det ubevidste” som en naturlig måde, hvorpå vi forstår psyken. 
Medier cirkulerer her videnskabelig viden, hvorfor vi efterhånden ateoretisk og unuanceret inddrager viden fra 
psykoanalysen som en måde, hvorpå vi forstår os selv og hinanden.  
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like warm water is constantly on tap in comtemporary affluent society” (Billig 2010: 

13). Konsekvensen af ovenstående er, at vi i hverdagslivet ender med at (an)erkende 

og reproducere humoren som et positivt fænomen (ibid. & Moscovici 2008). Som 

senest i en nyhedsreportage, hvor to journalister i TV under dækning af en alvorlig 

tsunami i Japan, for åben skærm ler og joker med den ene journalists (morsomme) 

talefejl – midt i situationens alvor. Ligesom krig, fattigdom og naturkatastrofer er 

fænomener, som vi gennem medierne får åbenlys adgang til, bliver også humor i det 

moderne i Moscovicis (2008: 69) terminologi en objektiv realitet: ”This nauralization 

gives the social representation the status of something self-evident”. Accepten og 

hyldesten af humoren, f.eks. gennem en bred interesse for KLOVN, kan netop 

forklares ved, at der eksisterer en mere uanfægtet social repræsentation over humoren. 

Sociale repræsentationer præger hele vores måde at tænke og handle på, idet de: “(…) 

organize images and language because they identify and symbolize acts, situations 

that are, or will become common to us all” (ibid.: 15). Billig (2010) indfanger også, at 

humor i dag fremtræder som massekulturelt fænomen, men forklarer ikke de kognitive 

processer, der ligger bag denne manifestation af social viden.  

 

Kilden til humor udgør i dette lys ikke alene den inkongruens, der, ifølge Bergson 

(1993), kobles til oplevelsen af et humorobjekt, men udgør også omfanget af 

inkongruens set i forhold til en moderne samtid. På den måde udvides S i en S-O-R 

optik til også at udgøre sociokulturelle humorpraksisser. Jo mere humor italesættes og 

anvendes, jo stærkere bliver den fælles mening over fænomenet. O-perspektivet får i 

denne optik en langt mere social forankring, end den individuelle fortolkning 

inkongruensteorien lægger op til. Vi mener at kunne tyde humor som common sense i 

et folkepsykologisk liv som et centralt og naturligt fænomen i det moderne 

menneskes erkendelser. Ovenstående kan illustrere, at når Anna ganske legitimt 

initierer humoren både i biblioteket og på et møde med en respekteret professor, så 

skyldes det måske ikke alene solidaritet med Ove og os, men også at humor i dag 

anses som naturlig og måske endda attraktiv måde at være sammen på. Den empiriske 

humorforskning illustrerer da også, hvordan humor optræder hyppigt på mere 

offentlige arenaer som skolen, på arbejdspladsen og blandt fremmede på et kursus 

(Martin 2007). Et forhold, der understreger relevansen af at tyde humoren i et 

psykologisk perspektiv – herunder at forholde sig kritisk ved netop også at analysere 

humorens skyggesider under den sociale overflade.  
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3.4. AFSLUTNING PÅ (AN)ERKENDELSE: NÅR MOTIVET 

IKKE INDFANGES  

Billig og Moscovici repræsenterer begge et mere decentreret subjektsyn, hvor 

cirkulationen af humor i det moderne er med til at konstituere humorerkendelser og -

handlinger, vi ikke stiller spørgsmålstegn ved. Så om end sociale repræsentationer er 

udtryk for et kognitivt fænomen, hvor humorerkendelser i sidste ende udgør 

individets ”ejendom”, så er disse erkendelser her socialt konstrueret og kontekstuelt 

relateret. Inkongruensteorien repræsenterer i modsætning hertil et mere centreret 

subjektsyn, hvor det alene er den intrapsykiske organisation af enkeltindividers 

rationelle erfaringer over et særdeles afgrænset omverdensforhold, der fremhæves. 

For det moderne menneske betyder humor imidlertid også common sense, hvilket 

SRT, der knytter erkendelser til videnskabelig viden og kommunikative praksisser, i 

højere grad indfanger. Billig anskueliggør i samspil med SRT, at der kan eksistere en 

normativ (an)erkendelse af humoren, der i et folkepsykologisk liv gør den attraktiv for 

os at anvende. Med et kognitivt perspektiv på kilden til humor indfanger hverken 

Bergson eller SRT imidlertid de mere irrationelle personlige behov og hensigter, der 

kan ligge bag vores handlinger. Mens vi indtil nu har set på kilden til 

humorerkendelser, så vil vi i det kommende analysere humorens motiv ved at 

inddrage Freuds humorforståelse. På den måde undgår vi samtidig at falde i den 

fælde, Billig fremhæver, når han mener, at der i dag er en tilbøjelighed til alene at 

anskue humoren fra en positiv vinkel.    
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4. EN FREUDIANSK VINKEL PÅ HUMORENS MOTIV 

I det kommende præsenteres den teori, der i dag er kendt som ”The Relief Theory” 

(Morreal 1989). Vores casedeltagere fremstår hidtil i større eller mindre grad som 

determinerede af en række ydre omstændigheder, ligesom deres psykiske liv får et 

rationelt udtryk. Man kan spørge kritisk, om ikke der kan være andet bag Oves 

lattermilde gensvar til Anna? Optræder Ove bare naivt i kulturen, eller kan der være 

personlige motiver på spil? Med et freudiansk perspektiv indfanges et indre liv 

forbundet med humor - herunder casedeltagernes motiver for brug af humor samt 

humorens dannelser i os. Perspektivet tyder samtidig forhold omkring de teknikker 

den humorudløste latter er funderet i. Freud betoner, i sin humorteori de ubevidste 

mekanismers betydning for vores mentale liv (Billig 2005 & Freud 2002). 

Grundtanken er, at ubevidste kræfter og funktionsmåder motiverer måden, hvorpå vi 

tænker, oplever og handler.  

 

Inden ovenstående spørgsmål tydes, finder vi det nødvendigt at tidsfæste de litterære 

kilder, som danner grobund herfor. Dette begrundet med, at Freud i sit arbejde 

har:”(..) ændret sine formuleringer gentagne gange, revideret begreber og føjet nye 

aspekter til tekniske procedurer” (Sandler, Dare & Holder 1994: 15) – en 

teoriudvikling med konsekvenser for, hvordan Freuds humorforståelse manifesterer 

sig i henholdsvis ”The Joke and Its Relation to the Unconscious” udgivet i 1905 og i 

sin artikel ”Humoren” anno 1927. Man må have for øje, at Freuds humortænkning i 

førstnævnte tager afsæt i den topografiske model, mens den strukturelle models 

anskueliggørelse af psyken udgør udgangspunktet for sidstnævnte – en udvikling af 

Freuds humorforståelse, som projektet kort vil belyse for, i psykodynamisk optik, at 

indkapsle en så fyldestgørende og nuanceret forståelse af vores humorobjekt som 

muligt.  

 

4.1. HUMOR: ET ”VINDUE” TIL DET UBEVIDSTE 

Ifølge Freud er det ubevidste noget utilgængeligt, organiserende og meningsdannende 

(Sandler, Dare & Holder 1994), hvorfor vores handlinger og selvforståelse 

grundlæggende rummer en irrationel dimension. Al adfærd skal med andre ord 

forstås på baggrund af ubevidst materiale; herunder også casedeltagernes 

humorhandlinger. Den topografiske model afbilleder netop personligheden som en 
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struktur med dybder; lag, der umiddelbart ikke kan ses, hvorfor man, som Bergson, i 

en S-O-R optik, ikke alene kan anskue O som værende noget rationelt, men må tage 

højde for, at der bag vores humorhandlinger altid foreligger et motiv med rod i 

ubevidste tilskyndelser. 

 

 

Rygraden, i modellen, er som følger, at subjektet, på det ubevidste plan (System 

UBV), hvor dets grundlag for energi og motivation er forankret, indeholder 

lystbetonede drifter af hovedsagligt seksuel og aggressiv karakter, hvilke, i kulturelt 

øjemed, betragtes som moralsk forkastelige (Sandler, Dare & Holder 1994). Disse 

fungerer i overensstemmelse med de såkaldte ”primærprocesser”, som først og 

fremmest henviser til ”fortætning”
12

 og ”forskydning”
13

, og efter ”lystprincippet”, 

hvilket implicerer en søgen efter en øjeblikkelig:”(...) udløsning, tilfredsstillelse og 

lettelse for pinefuld smerte for enhver pris” (ibid.: 19). Går man ind for en sådan 

decentrering af psyken, fra bevidst til ubevidst centrum, vil Anna og Oves 

humoradfærd synes uigennemskuelig på overfladen; der er, som det senere vil vise 

sig, da også for Freud tale om mere komplekse psykiske processer bag humor. 

Såfremt de nonverbale driftsenergier bliver tilgængelige for det bevidste (system BV), 

                                                
12

 ”En sammentrækning af ord og betydninger, direkte eller ved at anvende tvetydigheder, trække på 

underforståede betydninger o. lign.” (Thielst 1988: 61). Således kan forskellige tilskyndelser manifestere sig i ét 

forestillingsbillede.  
13

 En tilskyndelse, som forflytter sig fra et objekt, f.eks. et forestillingsbillede eller et symbol, til et andet objekt 

(Berthelsen 2006: 32).  
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da vil de udgøre en trussel og fremprovokere angst og andre ubehagelige følelser hos 

subjektet (Sandler, Dare & Holder 1994). Det førbevidste (System FBV) og BV 

system tjener det formål at afstemme drifterne i forhold til omverdenens restriktioner 

og karakteriseres, til forskel fra system UBV, som ”sekundærprocesser”, hvor logik 

og fornuft rodfæstes i den sociale realitet (”realitetsprincippet”) (ibid.: 19). Individet 

kæmper, ifølge Freud, en vedvarende kamp for at holde drifterne i skak, hvilket 

resulterer i en ophobning af en intrapsykisk spændingstilstand. Det mentale apparat er 

imidlertid udstyret med en ”censur”
14

, hvilken løbende kan frigøre mindre overtryk 

af det UBV materiale forudsat, at system BV ikke bliver det bevidst. Således 

påkræves, at det fortrængtes tilbagevenden camoufleres; at det så at sige omformer sig 

til mere forvrængede bevidsthedsformer og herved afleder energien fra forbudte 

motiver, såfremt en ny fortrængning skal hindres og den sædvanlige psykiske balance 

opretholdes (ibid.).  Det er netop denne camouflage, Freud især er optaget af i hans 

analyse af humor.   

 

Når vi finder en skitsering af den topografiske model væsentlig, er det ud fra den 

betragtning, at humor kan fungerer som et vindue til ubevidst materiale. I sit arbejde 

”The Joke and Its Relation to the Unconscious” opererer Freud med humor, komik og 

vits ud fra et økonomisk synspunkt; som redskaber, der netop ved brug af de 

beskrevne processer, har til hensigt at tilfredsstille subjektets drifter:“(..) this gain in 

pleasure corresponds to the saving in psychical expenditure” (Freud 2000 & Freud 

2002: 116). For subjektet betyder humor således stor nydelse, fordi den humorudløste 

latter fungerer som en udtryksform, hvorigennem det, på en socialt acceptabel måde, 

lader sig gøre at få afløb for undertrykte drifter. Freud skelner dog skarpt imellem 

humor, komik og vits; en sondring, som vi løbende vil tage op, mens vi løser rebussen 

over Anna og Oves (psykiske) motiver for humor. Her vil vi primært berøre de 

aspekter af vitsen og humor, som umiddelbart kan sættes i relation til vores case. 

 

4.2. ANNA OG OVES MOTIVER FOR HUMORANVENSELSE 

Hidtil står det klart, at driftstilfredsstillelse er motiverende for mennesket, hvorfor vi 

forestiller os, at Anna og Ove, gennem den humoristiske udformning, i virkeligheden 

beskæftiger sig med forbudt materiale:”(...) the aim of obtaining pleasure has to be 

                                                
14

 Censuren har til opgave at:”(...) prevent anxiety, and other distressing symptoms, which would ensue if the 

unconscious whishes became conscious” (Freud 2002: vii). 
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recognized as a sufficient motive for the joke-work” (Freud 2002: 137). En måde 

hvorpå man kan cope med intrapsykiske spændinger er gennem vitsen, som forstås 

som en ”energibesparende ressource” og, ifølge Freud, klassificeres som enten 

harmløs eller tendentiøs (ibid.). Sidstnævnte tjener, som modstykke til mere uskyldige 

vitser, et bestemt formål og kategoriseres i bl.a. obskøne og aggressive vitser – med 

henholdsvis blottelse eller eksponering og aggression, satire og forsvar til formål 

(ibid.: 94). Freud (2002: 93) betoner imidlertid, at en vits, uafhængigt af dens 

karakteristika, altid rummer en overordnet hensigt:”(...) to obtain pleasure from 

psychical processes (...).” En nydelse som opnås, såfremt det skjulte driftsindhold 

trænger frem gennem fortrængningen. Hertil gør vits-arbejdet brug af teknikker som 

bl.a. fortætning og forskydning (ibid.: 14-26). Hvis vi ser på casen, kan det da tænkes, 

at Anna og Ove netop anvender sådanne teknikker til at forklæde ubevidste 

tilskyndelser og motiver – og i så fald hvilke? En forklaring er, at Ove hurtigt og 

effektivt med replikken ”Sig noget!” anvender forskydning som sløringsmekanisme. 

Frem for at byde Anna velkommen forholder han sig paradoksalt, idet han bryder 

sociale konventioner og beder hende tage det første skridt i interaktionen. Han 

forskyder således, en af vejledningsmødet, pålagt spænding eller beklemthed fra sig 

over på modparten; Anna. En spænding som, karakteristisk for udgangssituationen for 

en vits (ibid.), er præget af en form for pres, ubehag og pinlighed udløst af, at Annas 

respekt og nervøsitet, udmønter sig til en usikkerhed under vejledningens indledende 

fase. Måske Ove opfanger denne usikkerhed, hvorfor situationen for hans 

vedkommende ligeledes afføder anspændthed. Således gør Ove brug af vitsen som et 

redskab, hvormed han, via hurtige og afledende parader, undgår at blive personligt 

synlig og derved imødekommer såvel flugt fra den øjeblikkelige, pinlige tilstand og 

forløsning af det fortrængte med sin selvfølelse og den mellemmenneskelige relation i 

behold – casen afslører, at de senere ler i fællesskab: ”At afsløre og camouflere på én 

gang hører selve vitsen til, og latteren udspringer af denne spænding mellem det 

pirrende »Uha« og det afsvalende »Ha-ha«” (Thielst 1988: 62). Freud (2002) kobler 

her vitsen til psykisk sundhed forstået som en form for intrapsykisk forløsning.  

Casen illustrerer samtidigt, at Annas nervøsitet fordufter, idet hun får Ove til at le. Det 

kan da tænkes, at Anna netop anvender humoren som et dække for en blufærdighed; 

en indre sårbarhed og frygt for at blive eksponeret i samvær med Ove, for hvem hun 

nærer respekt for, men hvis anderledes person og store kompetence hun samtidigt 

virker intimideret af. Humoren kan da maskere Annas frygt for, at hendes kunnen 
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ikke lever op til Oves forventninger; en emotion, som imidlertid frisættes, når de 

griner sammen, hvormed indre spænding vendes til ydre befrielse. Humoren bruges 

altså, som i Annas tilfælde, som et redskab til at frisætte affektive energier og placerer 

sig, som vi om lidt skal se, med sin forløsende funktion blandt forsvarsmekanismer 

(Freud 2002). Ifølge Freud (2002) udgør humor den højeste psykiske præstation, hvis 

proces, i opposition til vitsen, udspiller sig i en enkelt person; som her i Anna. 

Humoren kan da anskues som en ventil, der punkterer anspændte situationer, vi har 

svært ved at forholde os til. 

 

En anden forklaring kan være, at Anna og Ove forklæder seksuelle drifter gennem 

deres humoranvendelse i bestræbelserne på netop at tilfredsstille disse. Antages det, at 

seksuelle spændinger foreligger imellem dem, da kan humoren anvendes som en 

forsvarsmekanisme, der for en stund ophæver reglerne for passende moralsk opførsel 

en vejleder og studerende imellem:”(..) higher culture and education have a great 

influence on the development of repression, and we assume that under these 

conditions a change in psychical organization comes about (..)” (ibid.: 98). Oves 

indledende bemærkninger kan initiere en forførelsesakt, hvorefter de seksuelle 

tilskyndelser optræder i en tilsløret skikkelse i form af humor og på den måde ytres på 

en social acceptabel måde; spændinger, hvis budskab, udtrykt i direkte og åbenlys 

form, i almindelighed ville vække ubehag hos såvel afsender som modtager. Humoren 

tillader altså det ubevidste materiale at bryde frem, men er samtidigt i stand til at 

kontrollere det gennem sin form, hvorfor Freud anser humor som den mest modne og 

kreative forsvarsmekanisme (ibid.: 226). Anna og Ove finder med andre ord en 

balance mellem indre drifter og ydre normer; således finder de, gennem humoren, en 

sund og acceptabel måde at sublimere deres indre drifter på.  

 

Vi har nu diskuteret Freuds humortækning med baggrund i ”The Joke and Its Relation 

to the Unconscious” og belyst de humorsegmenter, der umiddelbart for os træder 

frem i casen. I artiklen ”Humoren” bevæger Freud, med grobund i den strukturelle 

model, sig nærmere ind på jeg’ets rolle i humordannelsen. Hvilken betydning denne 

jeg-markering får for vores analyse af casen vil blive diskuteret i det følgende.  
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4.3. HUMOR SOM JEG’ETS SEJR: OVE SOM OVERLEGEN 

Med formuleringen af den strukturelle model påviser Freud, at også 

fornuftsorienterede processer ved personligheden, som virker som forsvar og 

modstand mod bevidstgørelse, kan være ubevidste (Sandler, Dare & Holder 1994: 21-

22). Den strukturelle model består da af det realitetsorienterede jeg, som forsøger at 

møde kravene fra det’et, hvori fortrængt materiale og primitive drifter råder, 

overgivelserne og overjeg’et, hvor omverdens normer, idealer og moral giver sig til 

udtryk gennem internalisering af forældrenes regler. Jeg’et påtager sig således en 

formidlende og problemløsende rolle og anvender adaptive forsvarsmekanismer som 

beskyttelse mod angsten, som affødes af de modstridende fordringer (ibid.).  

 

 

 

Gennem humoren tegner sig imidlertid et stærkt og overlegent jeg, som formår at 

administrere omverdenens ugunstige omstændigheder:”Humoren er ikke resigneret, 

den er trodsig, den betyder ikke kun triumf for jeget, men også for lystprincippet, som 

her formår at hævde sig mod de reale forholds ugunst” (Freud 2000: 19). Således 

nærmer humoren sig regressive processer, men formår i opposition til andre 

(patologiske) fremgangsmetoder at opretholde grundlaget for sjælelig sundhed (ibid.). 

Humoren besidder da noget storladent og ophøjet, hvor vitsen eksempelvis alene 

producerer et lystudbytte eller sætter dette i aggressionens tjeneste (ibid.: 19). Det kan 

på den baggrund udledes, at Freud, i sin senere humortænkning, i højere grad vægter 

mere narcissistiske elementer og selve forsvarsmekanismen. Udspringer 

humorsituationen, som belyst, af en ubehagelig spænding i situationen mellem Ove og 

Anna, er det her nærliggende at fremhæve Freuds pointe om faderidentifikation ved 

brug af humor. Når Ove indtager en humoristisk indstilling overfor Anna, så vil han i 
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Freuds (2000: 19) optik optræde som humorist og vinde:”(...) sin overlegenhed ved, 

at han tager rollen som voksen, ja på sin vis faderidentificeringen, på sig og presser 

de andre ned i barnerollen”. Set fra dette perspektiv bevirker en sådan 

faderidentificering, at Ove finder de interesser og lidelser, som synes store for Anna, i 

dette tilfælde hendes nervøsitet, som ubetydelig og ler af den (ibid.).  

 

Freud (2000) kommer imidlertid med et andet bud på, hvordan humorsituationer kan 

forstås. Her retter humoristen den humoristiske indstilling mod sig selv som et forsvar 

mod de lidelser, der kan opstå, såfremt drifterne ikke holdes i hævd. Freud forklarer, 

hvordan humoristen, her Ove, snarere behandler sig selv som et barn samtidigt med, 

at han spiller rollen som den overlegne voksne over for dette barn (ibid.). På denne 

måde kommer han en ubehagelig spænding til livs. En sådan forklaring skal ses i lyset 

af, at det ellers så strenge overjeg flyder sammen med jeg’et og undertrykker dets 

reaktionsmuligheder (ibid.). Freud betragter, som førnævnt, overjeg’et som 

forældreinstansens arving, hvorfor det for Ove i den pressede og ubehagelige situation 

er muligt at anskue sig selv fra en forældres perspektiv. Således forskyder Ove den 

psykiske accent fra sit jeg til overjeg’et og forandrer jeg’ets reaktioner. I en sådan 

situation tillader overjeg’et netop, at jeg’et får et lystudbytte, hvorfor humor betragtes 

som et middel, der giver overjeg’et mulighed for at slappe af og vige bort fra sin rolle 

som en ”streng” herrer. Ifølge Freud taler overjeg’et kærligt til det skræmte jeg 

(ibid.), hvorfor humoren her tilordnes en trøstende funktion.  

 

Ovenstående indfanger hvilke motiver, der kan ligge til grund for Anna og Oves 

humoranvendelse, ligesom humorens funktion kobles til intrapsykisk sundhed. 

Tilbage står vi nu med en undren over, hvordan KLOVN kan forstås i lyset af Freuds 

terminologi. Ifølge Freud (2002) repræsenteres komik af bl.a. falden-på-halen 

komedier og karikaturer, hvilke må siges at optræde i KLOVN (ibid.). Idet vores 

forestillingsverden, ifølge Freud (2002: 228), bl.a. kredser om angsten for social 

eksponering, så er komikken en måde, hvorpå vi kan latterliggøre andre og således 

undgå en ubehagelig blottelse af os selv. Komik kædes her sammen med 

latterliggørelse, som bl.a. afhjælper aggressive tilskyndelser:”It is a great help to 

aggression which habitually takes advantage of making someone comic (...)” (ibid.: 

195). Angsten udgør her den igangsættende psykiske faktor, og der er i dette 

perspektiv personlige motiver bag nydelsen af de nedgørelser KLOVN præsenterer os 
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for. Man kan undre sig over, hvorfor så mange mennesker på et sted frivilligt og 

enstemmigt accepterer denne form for latterliggørelse; hvorfor ingen opponerer, men 

snarere fralægger sig al moral. En forklaring er, at vi for et øjeblik undgår angsten for, 

at nogen eller noget går os for nær. En anden forklaring er, at der opstår en særlig 

dynamik, når mange mennesker er samlet omkring humoren. Freud har, ud over sin 

udvikling af psykoanalysen på individplan, også fremsat mere socialpsykologiske 

teoretiseringer over gruppers instinktuelle og ubevidste adfærd, hvilke vi diskuterer i 

det kommende (Christensen 2005: 163).         

 

4.4. KLOVN: NÅR HUMOR ER UDTRYK FOR 

MASSEPSYKOLOGI  

Man kan, i henhold til Freuds teoretiseringer, argumentere for, at temaerne i KLOVN 

er pakket ind; at distancen mellem lærredet og biografgængerne i sig selv udgør en 

tilsløring. En tilsløring som er langt mere kompleks og ubevidst end den 

følelsesmæssige distance, Bergson henviser til. På den anden side er temaerne så 

moralsk fordømmende som; barnet, der ydmyges af voksne i offentlighed, anerkendte 

offentlige personer, der driver bordel eller voksne, gifte mænd, der gør seksuelle 

tilnærmelser til ganske unge piger. Alt sammen forhold som ikke fremstår forklædt, 

men snarere som ubevidst materiale i mere ren form. Det er som om, at der er andre 

mekanismer på spil, når mennesker er del af en større gruppe i modsætning til, når 

den enkelte camouflerer ubevidste ønsker via humoren. Hvorfor er det f.eks., som 

Bergson fremhæver, at jo flere tilskuere der er, jo højere er latteren? Bergson synes 

ikke at uddybe solidaritetsfølelsen nærmere, hvorfor vi vender os mod Freuds senere 

teoridannelser over massepsykologi. Freud har netop illustreret, at menneskers 

adfærd, som del af en større gruppe, står i modsætning til den moral og fornuft, som 

den enkelte almindeligvis repræsenterer på den sociale overflade (Freud i Moscovici 

1985). KLOVN-tilskuerne synes da også at mangle en undertrykkelse af upassende 

adfærd, når der grines højlydt af de mange ubehageligheder og lystbetonede temaer, 

som filmen tager op. Man kunne i lighed forestille sig en situation, hvor flere 

mennesker er samlet, f.eks. til et større middagsselskab eller et afdelingsmøde på en 

arbejdsplads, morer sig over tabuer som sjofelheder og mere latterliggørende 

indskydelser, der bringes frem under et humoristisk lys. Det kan undre, at mennesker 

her synes at nyde selv de situationer, hvor andre lider eller latterliggøres. Freuds 
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teoretisering over massepsykologi illustrerer, ifølge Moscovici (1985: 237), netop 

at:”(...) within the crowd, the repression of unconscious tendensies diminishes and 

moral inhibitions dissapear”. Mens vores instinkter bliver mere udtalte i massen, ”the 

mass”, hviler vores værdier på et fælles grundlag og:”(...) behavior becomes 

uniform”(ibid.). Ifølge Freud er ”the mass man’s” fri vilje sat ud af spil, idet han i 

gruppesammenhænge i højere grad end ellers domineres af ubevidste kræfter; han 

mister sin kritiske sans, og adfærden bliver mere primitiv, umoden og aggressiv (ibid.: 

238). I grupper foregår der netop en form for regression, som forstærkes i kraft af, at 

mange mennesker er samlet. Individualiteten forsvinder med andre ord i mængden, og 

det tidligere omtalte lystprincip råder mere udtalt, mens vores realitetsorientering og 

tilpasning til sociale konventioner fraviges:”Indeed, just as in dreams and i hypnosis, 

in the mental operation of a group the function for testing the reality of things falls 

into the background in comparison with the strengt of wishful impulses (...)” (Freud i 

Moscovici 1985: 238). Humorerkendelser, som de bl.a. fremtræder i den tidligere 

analyse af common sense, kan i optikken her ikke forstås alene rationelt. Selvom 

common sense kan få betydning for, at vi forholder os ukritisk til f.eks. KLOVN, så 

illustrerer Freud, at kollektivet er underlagt ubevidste processer, der får betydning for 

den mere aggressive måde, hvorpå vi gør og (an)erkender humoren sammen.      

 

4.5. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER  

Vi har ovenfor beskrevet, hvordan humorens motiv kan være forankret i ubevidste 

tilskyndelser. Freuds perspektiv på humor afspejler her et mere centreret subjektsyn, 

hvor det netop er den intrapsykiske organisation, der er i centrum. I teoretiseringen 

konstitueres humoren og virkeligheden af subjektet selv, og betydningsstrukturer 

koblet til humoren er individualiserede:”(...) the proces is already completed in one 

single person; another persons participation adds nothing new to it” (Freud 2002: 

223). I Freuds analyse af massepsykologi bliver teoretiseringen imidlertid mere 

decentreret i sit subjektsyn, idet også subjektiviteten og selvforståelsen underlægges 

andre. Subjektet opløses netop i højere grad i relationen og gøres til modtager af 

udefrakommende indflydelse i nuet. Resultatet for vores genstand er, at humormotiver 

kan anskues som kollektivt producerede. Med massepsykologien betyder humor 

således også, at mere aggressive tilbøjeligheder træder frem., hvorfor det ikke er 

muligt alene at anskue humor som et positivt fænomen. I forhold til den psykologiske 
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praksis, herunder arbejdet med f.eks. organisationer som arbejdspladser og skoler, må 

man forholde sig til, at humor i grupper kan anlægge en mere destruktiv karakter, end 

vi f.eks. ser det mellem to mennesker.  

 

Samlet set giver Freuds humorteori indsigt i, at humor har betydning for det moderne 

menneske og afdækker, hvorfor vi drages af humor, men kommer ikke ind på, 

hvordan det mere konkret sker i kommunikationen mellem mennesker. Man kan 

argumenter for, at Freud i større eller mindre grad foretager en ontologisk 

reduktion ved ikke at tage stilling til humor som noget relationelt, men blot som et 

redskab til at realisere subjektets driftsindhold. Hvilke reaktioner er det f.eks., at 

humor kan fremkalde hos andre? Gennem et kommunikationsteoretisk perspektiv 

diskuteres nu bl.a. dette spørgsmål.   
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5. INTERAKTION: NÅR HUMOR (IKKE) ER 

RELATIONSUNDERSTØTTENDE 

Humor er, ifølge Rod A. Martin (2007), fundamentalt set er et socialt fænomen, der 

kan opstå stort set alle steder, hvor mennesker er sammen. Som psykolog må man 

således forholde sig til, at humor også kan optræde spontant i den psykologiske 

praksis f.eks. pædagogisk, erhvervspsykologisk eller klinisk. Et forhold der bl.a. 

fremhæver relevansen af at kunne tyde de implikationer, humor har i konversationer 

mellem mennesker. Vi har tidligere illustreret, hvorledes Ove initierer et møde med 

Anna gennem en utraditionel kommunikation, ligesom vi har set, at Annas fortælling 

fører til morskab i biblioteket. Kontrasten i de to samtaler består i, at den første ikke 

fører til morskab hos modtageren af budskabet, mens den anden gør.  I det kommende 

er det netop reaktioner på og nuancer ved humorkommunikation, vi gennem 

inddragelse af Gregory Batesons (1969); ”The Position of Humor in Human 

Communikation” vil diskutere. For at forstå den betydning kommunikation har i 

relation til affektive tilstande, er det nødvendigt undervejs at inddrage udvalgte 

begreber fra Batesons (1984 & 1993) øvrige teoridannelse over kommunikation. 

 

5.l. NÅR OVES BUDSKAB IKKE ER MORSOMT 

I sin analyse af humorens position i menneskelig kommunikation fremhæver Bateson 

(1969: 160) ”implicit information” bag vores umiddelbare ord som et helt 

grundlæggende fundament i al menneskelig kommunikation. Da afsendere og 

modtagere af budskaber har forskellige forudsætninger, vaner og hensigter så er:”(...) 

people (...) not necessarily in clear agreement about what their message mean” 

(ibid.). Den mest afgørende funktion i relationer mellem mennesker er derfor, ifølge 

Bateson (1969), at vi er i stand til at bringe en eller flere personer ind i en implicit 

enighed over, hvad vores ytringer betyder; herunder hvilke implicitte præmisser og 

hensigter der ligger bag vores ordvalg. Vores kommunikation rummer i dette 

perspektiv flere betydninger end de umiddelbare ord på den verbale overflade. Da 

vores eksistens, ifølge Bateson (1984), afhænger af at kunne kommunikere med 

omverdenen
15

, er den fælles forståelse over implicitte informationer bag vores ord 

afgørende for vores tryghed i verden. Hvis vi som organismer skal udnytte en andens 

                                                
15

 Ifølge Bateson udviklede vi sproget evolutionært for at kunne etablere den relation til andre, der skulle sikre 

vores overlevelse. Her anskues sproget relationelt i modsætning til alene symbolsk (Pearce 1994).       
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signal, skal vi altså på et logisk plan kunne sige noget om, hvad ytringen betyder; 

f.eks. at der er tale om humor. Går det op for os, at vi ikke kommunikerer på samme 

måde f.eks. som resultat af uklare hensigter eller en uigennemskuelig situation, så 

føler vi os:”(...) anxious, unhappy, angry; we find ourselves at cross-purpose” 

(Bateson 1969: 160). Grundlæggende er det således i humor, som kommunikeret 

budskab mellem mennesker, afgørende, at vi er i stand til at etablere en fælles logik 

bag vores ytringer, som deltagerne i kommunikationen kan koble sig på. Sker dette 

ikke, f.eks. fordi vi er for sarkastiske eller nedladende, så vil modparten ikke more 

sig.   

 

For at forstå det implicitte bag en ytring fremhæver Bateson (1969: 163) i sin analyse 

af humor, at budskaber altid indebærer et figur-grund forhold, hvor der ud over den 

udtrykte figur f.eks.”Sig noget!” træder en grund til syne. Grunden er netop udtryk 

for en række implicitte betydninger, der både henviser til det sagte, men også til 

konventioner i kulturen samt til relationer mellem deltagerne i kommunikationen. Da 

ingen ytringer eller klasse, ifølge Bateson (1969), kan være klasse af sig selv, må 

figuren (”Sig noget!”) bl.a. ses som negation af et andet forhold her f.eks. forstået 

som ”du siger ikke noget”. For Anna opstår der således her en klasse af implicit 

logik
16

 (du siger ikke noget) i en situation, hvor hun lige er trådt ind til 

vejledningsmødet. Når Ove indleder mødet på denne skarpe facon, så synes der ved 

første øjekast ikke umiddelbart at indfinde sig nogen form for humor i den afmålte 

dialog. Martin (2007) henviser dog til, at humorens udtryksform, gennem drilleri, kan 

tage sig ud i en mere spydig og direkte form. Da Ove har indvilliget i et møde med 

Anna, og da deres dialog, efter det første møde, synes at udvikle sig i en mere positiv 

retning, så kan Oves mere kølige velkomst måske netop forstås som humoristisk 

drilleri. Vi har tidligere illustreret, at humorens motiv netop kan rumme både 

aggressive og irrationelle psykiske processer, hvilket kan understrege, at drilleri på 

den sociale overflade er en realistisk mulighed. For Bateson (1969: 24) er selve 

reaktionen på humor imidlertid koblet til det, han kalder grund:”(...) an implicit 

message about a message (humor)”. En mættet betydningslogik, som ligner det vi 

finder i inkongruensteorien, er karakteristisk her, fordi den kun under særlige 

betingelser som f.eks. i humorsituationer fører til værdsættelse af det, Bateson kalder 

                                                
16

 En perceptuel kognitiv klasse af logik udgør, ifølge Bateson (1998), en logisk type. 
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logiske paradokser (flere samtidige klasser af logik). Vi vil vende tilbage til 

humorsituationers karakteristika, men vil pege på, at selvom Ove  på den sociale 

overflade måske forsøgte at drille Anna, så rummer Oves ytring imidlertid en 

anklagende grund og mening, som Anna, der lige er trådt ind ad døren, ikke (i 

morskab) kan koble sig på. Martin (2007: 124) fremhæver da også, at drilleri på det 

interpersonelle plan kan føre til en række reaktionsmønstre hos både afsender og 

modtager af humor:”(…) teasing criticizes yet compliments, attacks yet makes people 

closer, humiliates yet express affection”. Først i det øjeblik Anna får Ove til at le, kan 

Anna slappe af, idet der i en Batesons terminologi må være etableret en fælles 

forståelse; et fælles tredje, de sammen kan koble sig på og måske endda, som Martin 

nævner, føler sig mere forbundne igennem.  

 

Eksemplet over Oves ytringer illustrerer en vigtig pointe. Nemlig at selv den velmente 

og prosociale humor, hvis modparten ikke kobler sig på den implicitte logik bag 

ytringen, kan føre til angst og ubehag. Martin (2007: 125) fremhæver da også, at 

selvom drilleri som regel er af prosocial karakter, så er der:”(…) always a potential 

chance for them to backfire if the recipient misperceives the humorous intention or for 

some reason takes the message seriously”. Det skal her nævnes, at forklaringen på 

menneskelige tilstande, ifølge Bateson (1984: 89), ikke kan findes i intrapsykiske 

processer, men i ”gensidige påvirkninger mellem differentierede dele” i et system
17

. 

Når vi kommunikerer med andre, er vi del af et system, hvor vi danner en række 

hypoteser om hinanden, det sagte, det forudgående og det fremtidige, ligesom vi 

påvirker denne skabelsesproces gensidigt (ibid.: 119). Man kan i denne optik ikke tale 

om, at humor udgør et budskab, der frit og ufilteret overføres fra en afsender til en 

modtager. Systemer, hvori mennesker kommunikerer, er, ifølge Bateson (1984), 

større og mere end summen af delene, idet information løbende vil skabe forandring i 

systemet indefra. Et humoristisk indslag, er i denne optik et budskab, der gør en 

forskel (ibid. & Bateson 1969). Når Ove skarpsindigt indleder mødet med ”Sig 

noget!”, så er han i en reciprok forbindelse til Anna med til at ændre det system, de i 

mødelokalet er del af; herunder Annas tilstand i situationen. Den gensidige påvirkning 

mellem systemets dele udløses her netop af forskellene i informationsstrømme 

(Bateson 1984: 124).  

                                                
17

 Systemer skal forstås i lyset af kybernetik, hvor fremkomsten af komplekse adfærdsmønstre i selvorganiserende 

systemer sker på basis af enkle komponenter, som følger simple regelsæt (Bateson 1984). 
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Konsekvensen af denne systemiske tanke og det mere decentrerede subejektsyn, hvor 

subjektiviteten kontinuerligt formes og udveksles er, at vi ikke kan styre et system 

udefra; vi kan med andre ord ikke med sikkerhed forudsige, om et humoristisk indslag 

opfattes positivt. Når vi kommunikerer, er vi, ifølge Bateson (1984: 103), del af 

cirkulære forbindelser i et system, hvor der:” (…) kræves temmelig lidt energi (...) for 

at sætte et menneske i stand til at ødelægge andre”. Så på trods af at Bateson (1969: 

24), som vi senere skal se, mener, at humor primært kan relateres til mental sundhed, 

så indebærer hans systemiske forståelse, at humor som ethvert andet budskab har den 

iboende kraft, at den kan skabe affektive tilstande hos andre. Et forhold der i sidste 

ende får konsekvenser for kvaliteten af vores relationer.  

 

På baggrund heraf bliver det interessante spørgsmål nu, hvorfor humor så ofte fører til 

fælles morskab mellem mennesker (Martin 2007). Svaret finder vi i Batesons 

begreber metabudskaber og humorsituationer.  

 

5.2. NÅR ANNAS (META)BUDSKAB ER MORSOMT 

Ifølge Bateson (1969) er det humorsituationen, der er afgørende for, at vi oplever 

humoren positivt. Helt grundlæggende er det Batesons (1984: 115) begreb 

metabudskaber, der forklarer, hvorledes vi forstår en konkret situation; herunder en 

humorsituation. Metabudskabet henviser nemlig til:”(...) en klassificering og kodning 

af det elementære signal i relation til en kontekst” (ibid.). Når vi, som det måske var 

tilfældet for Anna i det første møde med Ove, har vanskeligt ved at klassificere et 

metabudskab, vil vi, ifølge Bateson, forsøge at afkode den sammenhæng, vi befinder 

os i.  Her vil konteksten:”(...) som er et kollektivt udtryk for alle de begivenheder, der 

fortæller organismen, blandt hvilket sæt af alternativer den skal gøre sit næste valg”, 

markere, hvilke metabudskaber der er mest sandsynlige (ibid.: 116). I biblioteket 

bliver et metabudskab over humor tydeligt for os, ligesom Batesons forståelse af, at vi 

afkoder sammenhænge, forklarer, hvorfor vi ofte er i stand til at gennemskue en 

humorsituation. Men hvor vi ender med at le i biblioteket, så bliver et humorbudskab 

med Ove først sjovt, når Anna og Ove er i stand til at opnå kommunikation på samme 

niveau; herunder aflæse konteksten som en humorsituation. Bergson fremhæver, som 

vi tidligere har været inde på, i lighed med Batesons ”kommunikation på samme 

niveau”, solidaritet som forudsætning for humoren. Men hvor Bergson ikke uddyber 
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begrebet solidaritet nærmere, der får Bateson med en systemisk erkendelsesinteresse 

aspektueret, at det netop er forholdet omkring kommunikationsniveauer, der afgør 

kvaliteten af vores relationer og affektive tilstande; således også oplevelsen af 

solidaritet. Begrebet metabudskaber indebærer her, at vi aflæser den situation, vi er i. 

En situationsafkodning hvor vi, ifølge Bateson (1998: 196), benytter os af 

”kontekstmarkører”. Begrebet henviser til, at vi klassificerer hvilken kontekst, der er 

meningsgivende for en situation. Markører for humor kunne f.eks. udgøre et venligt 

ansigtsudtryk, et tonefald, smil eller for Anna måske endda med tiden Oves kontor. 

Ikke-truende kommunikativ handling indebærer da også, ifølge Brock (2008), at vi, 

når vi initierer humoren, signalerer cues som smil, latter og særlige tonefald. Alt 

sammen noget der skal minde den eller de andre om en ikke alvorlig kontekst på den 

sociale overflade. Inddrog vi ikke disse clues i forbindelse med humorinteraktioner, 

ville andre måske svare tilbage med et angreb eller et forsvar (ibid.). Vi vil senere 

analysere, hvorledes latterens funktion netop kan anskues som henholdsvis en hilse- 

og truegestus i en situation. For Bateson (1969: 168) fører humorsituationer noget 

psykisk fremmende med sig, hvilket vi nu vil uddybe. Mens prototype paradigmet for 

menneskelig kommunikation normalt er logiske typer og tydelige abstraktioner, så 

udgør prototype paradigmet i humor:”(...) paradoxes created by the humor situation” 

(ibid.: 163). Her er humorsituationer netop karakteriseret ved, at der accepteres en 

gensidig frihed til at løsrive os fra logisk tænkning og rette os mere undersøgende 

mod det implicitte indhold i en figur/grund relation (ibid.: 169). Det psykisk 

fremmende består netop i, at vi, i lighed med psykoterapeutiske situationer, er:”(...) 

free to achieve a new affective organization of experience or new pemises for the 

codification of thoughts” (ibid.: 165). Der opstår således en relationsunderstøttende 

situation, hvor der tildeles frihed som karakteristisk for interaktionen. Så hvor både 

inkongruensteorien og Bateson fremhæver O i en S-O-R model, så fremhæver 

Bateson yderligere, at humorsituationen forudsætter en fleksibilitet mellem 

mennesker, hvor parterne har succes med at give hinanden frihed til at tænke på nye 

måder. Bateson er således langt mere optaget af R og kommunikative forbindelser 

mellem mennesker, end inkogruensteorien lægger op til. Som vi skal se 

afslutningsvis, får dette konsekvenser for humor i praksis.   

 

Gennem ovenstående er det muligt at spore ligheder mellem humor og leg. Selvom 

Bateson (1998 & 1969) ikke selv relaterer humor til leg, så ligner hans analyse af 
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humorsituationer hans forståelse af leg, idet begge fænomener er karakteriseret ved et 

paradoksalt grundforhold, hvor der forekommer kommunikation på to logisk set 

forskellige niveauer; det symbolske og det symboliserede. Ifølge den moderne 

humorforskning er det da også den legende kontekst, der giver adgang til humor 

(Martin 2007).  I dette lys bliver det relevant at se nærmere på, hvorledes konteksten 

omkring humor mere konkret kan defineres og måske og måske slet ikke kan 

etableres. 

 

5.3. TILLID SOM FORUDSÆTNING FOR EN LEGENDE 

KONTEKST 

Grundlæggende fremhæves leg som en forudsætning for humor (Martin 2007). For at 

kunne tyde implikationer for humorinteraktioner i praksis vil vi kaste et kort blik på 

en psykologisk forståelse af, hvad leg og en legende kontekst er.    

 

På mange måder ligner humor det, vi i dag forstår ved leg. Donald W. Winnocot 

(1990) har med et psykodynamisk perspektiv beskæftiget sig med leg og fremhæver 

at leg, i lighed med Batesons analyse af humor, er paradoksal af natur, idet legen i en 

vis forstand signalerer noget, der ikke eksisterer. Hvor Bateson (1993) anskuer humor 

som noget fundamentalt menneskeligt, der kan relateres til paradokser og mental 

sundhed, så er leg på samme måde hos Winnicot (1990: 53) universel:”(...) den hører 

sammen med et godt helbred”, og ”at lege fører til grupperelationer og kan være en 

form for kommunikation”. Ifølge Martin (2007) er humor imidlertid ikke leg. Legen 

er i stedet den kontekst, hvori humor optræder, mens humor snarere er en legende 

verbal eller nonverbal udtryksform (ibid.). For at forstå den legende kontekst, hvori 

humor optræder, er det relevant at se nærmere på Winnicots forståelse af legeområdet. 

For Winnicot (1990: 60) er legeområdet oprindeligt et ”potentielt rum” imellem 

moderen og barnet; et rum, der bringer mennesker sammen. Rummet er hverken indre 

eller ydre, men befinder sig i tillæg til disse. Forudsætningen for legen er her et 

pålideligt samspil; en tillid som kilden til og oprindelsen til det potentielle rum. Det er 

muligt, at bl.a. Bateson, ved at udelade en analyse af legen som humorens kontekst, 

overser betydningen af dette gensidige og tillidsfulde rum ved humoroplevelser. Kun 

ved at relatere humorsituationer til den psykoterapeutiske praksis får Bateson fat i, at 
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humorinteraktioner indebærer frihed. Problemet er her, at Bateson ikke får defineret, 

hvorledes denne frihed etableres.  

 

I leg er vi, ifølge Winnicot (1990: 64), optagede og engagerede, ligesom det er:”(...) i 

leg at det enkelte barn eller den enkelte voksen er i stand til at være skabende”. 

Grundlaget for denne skabende proces er netop en afslappet og tryg tilstand, hvor vi 

kan mødes med den anden. Er den afslappede tilstand ikke tilstede, er vi ikke i stand 

til at lege. Det er bemærkelsesværdigt, at Morreall (2009) omtaler den kunstneriske 

oplevelse, når han forklarer humorens amusement, og at Winnicot i lighed påpeger, at 

legens område strækker sig ud til hele det menneskelige kulturliv. Måske er grænsen 

mellem humor og leg ikke så skarp. Når humor imidlertid ikke er leg, så skyldes det, 

at leg i højere grad rummer konsekvente elementer, idet legens ”som-om” univers 

falder fra hinanden, hvis man er for pjattet eller ikke opretholder en vis konsekvens 

omkring bl.a. roller (Martin 2007 & Winnicot 1990). Hvis leg derimod kan siges at 

udgøre humorens kontekst, hvilke flere moderne humorteoretikere peger på, så må 

man som psykolog forholde sig til, at en instrumentel tilgang, hvor humor gøres til en 

form for kontrolleret intervention, modarbejder selve muligheden for at træde ind i 

legeområdet. Ifølge Winnicot (1990: 64) må leg:”(...) være spontan, ikke eftergivende 

eller føjelig (...)”, og indtager vi en alt for selvbevidst holdning, så brydes hele den 

spontanitet, der er nøglen til det potentielle rum. For at kunne etablere en 

humorsituation, må der med andre ord etableres en afslappet tilstand. Et 

stemningsforhold, der i henhold til vores morskab med vores veninde Anna, giver god 

mening.             

 

5.4. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER  

Bateson bryder med en objektiv ontologisk sandhed, idet "realitet" skal forstås som 

konstruktioner forekommende ude i mellemmenneskelig kommunikation. Humor 

udgør i dette lys ikke en forudsigelig størrelse, der på forhånd kan opdeles i drilleri, 

sarkasme eller amusement, men må forstås som konstruerede ideer i et erkendende 

system (Bateson 1969 & 1984). Så uanset hvad reaktionen på humor end måtte være i 

en interaktion, så må den altid forstås i relation til en kontekst. Vi har da også 

illustreret, at der i humoren bor en skyggeside, hvor reaktionen på humor og 

kvaliteten af vores relationer ikke pr. definition er positive og understøttende. Vi har 
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her bevæget os videre i analysen, idet vi bl.a. har indfanget den del af humoren, der 

relaterer sig til R i en S-O-R model. Hvorvidt en person nyder humor afhænger i 

optikken her af, hvor vanskelig samspillet mellem budskab, hensigter og kontekst er 

at klassificere og tyde.  

 

Konsekvensen af det systemiske perspektiv er, at humor kan være vanskelig at initiere 

i et indledende psykologisk samarbejde med en organisation, en klient eller en 

familie, hvor konteksten og den fælles betydning over samarbejdet endnu ikke er 

fastlagt. Man må være opmærksom på, at alene psykologens titel er nok til at markere 

en indledende logik omkring et mere seriøst samspil. Når vi initierer humoren som 

ikke-truende kommunikation, kan vi ikke være sikre på, at den fremstår psykisk 

fremmende som f.eks. relationsunderstøttende. En udpræget varsomhed og gensidig 

forståelse kan her anskues som fundamental for den professionelt initierede 

humorinteraktion. På samme måde vil leg, i det omfang den udgør humorens 

kontekst, begrænse mulighederne for at anvende humor som planlagt 

interventionsredskab i praksis. Et kritisk perspektiv der giver dystre udsigter for et 

fænomen, som både, af Freud og Bateson, karakteriseres som en ”adgangsbillet” til 

psykisk sundhed. Vi vil derfor pege på, at humor i psykologisk praksis måske snarere 

bør etableres som en særlig psykologisk opmærksomhed mod det faktum, at der bag 

humor gemmer sig et vindue til psykiske processer i kraft af ubevidste motiver, hvilke 

måske netop kan være relevante at analysere i professionelle sammenhænge. Skal 

humorens positive virkninger opnås gennem intervention, så er det frem for en 

planlagt humorintervention måske mere relevant at understøtte en tryg og afslappet 

atmosfære, hvorudfra det legende og humoristiske mere spontant kan få en plads som 

psykisk fremmende.  
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6. HUMORENS SOCIALE FUNKTIONER 
Når vi i det kommende er optaget af humorens funktion for menneskelig socialitet, så 

er det for det første, fordi vi allerede har illustreret, at humoren rummer en række 

væsentlige intrapsykiske funktioner. For Freud har humormotiver på et intrasubjektivt 

plan den funktion, at humoren kan lette psykiske spændinger, ligesom den er en måde, 

hvorpå den enkelte kan cope med anspændte situationer. Selvom Bateson illustrerer, 

at humor som budskab mellem mennesker er bærer af en relationel kraft, så udgør 

humorens funktion imidlertid, lig Freud, en intrapsykisk funktion, idet humor er kilde 

til mental sundhed.  

 

I det kommende diskuteres mere intersubjektive funktioner, der kan knyttes til humor. 

Vi analyserer bl.a., hvorledes humor mere konkret kan påvirke kvaliteten af vores 

relationer, ligesom vi besvarer, hvorfor vi ser ud til at tiltrækkes af mødeøjeblikke, 

hvori humor opstår mellem mennesker. De funktioner, vi analyserer nedenfor, er 

udvalgt i forhold til at kunne betydningsangive væsentlige elementer i vores case.    

 

6.1. NÅR HUMOR KORRIGERER ADFÆRD MELLEM 

MENNESKER 

Vi har tidligere nævnt, at Oves bemærkninger kan anskues som en form for drilleri. 

Ifølge Martin (2007) kan drilleri udgøre en adfærdsguide, der regulerer og tilpasser 

gruppemedlemmers handlinger. Humorens sociale funktion er her, at den kan 

anvendes til at gøre nar af medlemmer uden for en gruppe (out-group) eller til implicit 

at kommunikere normative adfærdsforventninger til gruppemedlemmer (in-group). 

Hvis Ove f.eks. betragter Anna som et gruppemedlem i kraft af en på forhånd 

etableret vejlederrelation, så kan han, ifølge Martin (2007), anvende humoren til at 

presse Anna mod en tilpasning af det normsæt, som drillerierne ofte antyder, at 

gruppemedlemmer har brudt eller er ved at bryde. I sådanne situationer sker 

gruppemedlemmernes tilpasning som udtryk for et håb om at undgå yderligere 

ydmygelse, hvorfor drillerier til tider kan fungere som en form for social 

tilpasningstvang (ibid.). Måske har Annas nervøsitet gjort, at hun på Oves kontor i 

begyndelsen har opført sig en smule utilpasset. Når Ove således afbryder stilheden 

med et ”Sig noget!” og til Annas bemærkning om, at de er der for at tale om hendes 

bachelorprojekt svarer ”Ja det er li’som derfor, vi er her!”, da har Oves drilleri en 
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korrigerende undertone. På den måde indikerer han måske, at man i vejledningen bør 

være aktiv og udfordrende frem for at fortælle ham ting, som han allerede ved.  

 

Ud over en adfærdsguide kan drilleri fungere som et middel til opretholdelse af 

dominans og hierarkisk status i en gruppe. Cosers (1960) observationer af 

medarbejdermøder på et psykiatrisk hospital har her vist, at når ansatte med højere 

anciennitet retter humoren mod ansatte med lavere anciennitet, så er formålet at 

vedligeholde gruppehierarkiet og den sociale struktur (Martin 2007). Humorens 

indehold var i Cosers observationer netop karakteriseret ved kritiske eller 

korrigerende budskaber; budskaber, der som belyst, også indfinder sig i den form for 

drilleri, som Ove synes at rette mod Anna (ibid.). For menneskelig socialitet har 

humor den funktion, at en række adfærdsmønstre tilpasses eller forsøges reguleret 

intersubjektivt gennem humoren. I sociale samspil, nævnt ovenfor, kan det imidlertid 

fremstå uklart, hvilke funktioner latteren har for menneskelig socialitet. Som vi skal 

se i det følgende, er latter en betydningsfuld egenskab ved humoren.     

 

6.2. NÅR OVES LATTER FÅR ANNAS NERVØSITET TIL AT 

FORSVINDE 

Ifølge humorforskningen er latter en del af humor, idet den udgør humorens 

udtryksform (Martin 2007). Latter er, ifølge Thielst (1995), i lighed med Batesons 

forståelse af kontekstmarkører, et metakommunikativt socialt signal, der omfatter en 

bred vifte af adfærdsmæssig information. Da latter her kan være udtryk for såvel 

positive som negative emotioner, må en afkodning af latterens betydning ske i relation 

til den leendes ansigtsmimik og adfærd, idet disse fysiske ledetråde hjælper til at 

afsløre latterens implicitte sociale budskab.  

 

Ifølge Thielst (1995) knytter der sig rent evolutionært to overordnede nonverbale 

latterudtryk, der hver især rummer en særlig social signalværdi:”Dels en 

ansigtsmarkering med blottede tænder, dvs. læberne trukket opad og bagud i et stramt 

ryk (...) dels en position med afslappet, åben mund, evt. suppleret med et vigende 

hovedkast” (ibid.: 44). Førstnævnte grundform kendetegner det territorieafgrænsende 

og distancerende grin. Sidstnævnte grundform kendetegner det legende og 

relationsunderstøttende åbne grin; det såkaldte imødekommende play face. (Thielst 
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1995: 45 & Martin 2007). Fælles for de menneskelige latterformer, der har udviklet 

sig på baggrund af det territorieafgrænsende og legende grin, er, at de på det 

interpersonelle plan i større eller mindre grad kommunikerer enten imødekommenhed 

eller distance, hvorfor latteren, ifølge Thielst (1995: 44), kan betragtes som en form 

for sammensat ”true- og hilsegestus”. I denne optik kan man måske tyde Annas 

udtalelse “Efter jeg fik ham til at grine, gik min nervøsitet faktisk væk” som et tegn 

på, at hun, i Oves latter og ansigtsmimik, genkender og afkoder en række nonverbale 

tegn, der kommunikerer, at Ove, til trods for hans velkomst, er positivt indstillet 

overfor hende. Latteren er i bund og grund konfliktafværgende og således særlig 

kulturelt orienteret, idet den omfavner venner og afviser eller skræmmer fjender. 

 

Ifølge Thielst (1995: 103) har latter imidlertid også en frigørende funktion for det 

moderne menneske. Vi fødes i dag ind i en kultur, der er så rationel og 

civiliseret:”(...) at vi tidligt vænnes fra - ikke kun bryst, sut, ble og nær omsorg, men 

gennem årene næsten al kropslig og formålsløs lyst”. Under den kulturelle fernis 

lever der dog et legende menneske med lystbetonede behov, og latteren er her en 

måde, hvorpå mennesker mere frit kan mærke naturen og verden autentisk (ibid.). Når 

848.500
18 mennesker ser KLOVN og ler, er det måske netop et udtryk for et behov 

for denne kulturelle frigørelse. Budskabet bag KLOVN kunne hypotetisk være, at vi i 

højere grad skal vende os mod naturen og således se vores behov i øjnene. Man kunne 

spørge, om ikke også humoren og latteren mellem to mennesker har en særlig kraft, 

når det kommer til en autentisk følelse. Ifølge May (1966: 88) er et af det moderne 

menneskes største problemer, at han/hun har tabt sin oplevelse af fællesskab: ”(…) at 

den isolerede, ensomme, fremmedgjorte karaktertype er karakteristisk for nutiden 

(…)” (ibid.: 88). Det moderne menneske lider her under en følt fremmedhed overfor 

medmennesket, idet vi har fjernet os fra at leve i et med hinanden og naturen og i 

stedet forsøger at kontrollere verden omkring os. Måske humor netop er midlet til at 

opnå den autentiske menneskelige kontakt, vi, i en fornuftbetonet verden, kan have 

svært ved at etablere. Daniel Stern (2004) kan mere teoretisk udrede, hvordan 

menneskelig kontakt og mødet med andre kan udgøre helt centrale intersubjektive 

funktioner. 

 

                                                
18 http://da.wikipedia.org/wiki/Klovn_-_The_Movie  

http://da.wikipedia.org/wiki/Klovn_-_The_Movie
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6.3. NÅR ANNA OG OVE MØDES I BETYDNINGSFULDE 

ØJEBLIKKE  

Cecily Cooper (2008: 1101) har peget på, at vi er draget af relationer, hvori vi 

tidligere har oplevet positive affekter, ligesom vi finder andre mennesker attraktive i 

det omfang, de gennem humoren formår at skabe momenter, hvor positive tilstande i 

os opstår. Daniel Stern (2004) inddrages i det kommende, idet han netop har 

beskæftiget sig med topersonerspsykologien, hvor hverdagens små øjeblikshændelser 

får afgørende betydning for vores tilstand og relationer. Vi inddrager to centrale 

begreber fra Sterns (2004) teoretiseringer over det ”nuværende øjeblik”; 

”mødeøjeblikke” og ”følelsesrejser” idet begreberne kan aspektuere, på hvilken måde 

humorøjeblikke med andre er betydningsfulde.   

 

Mødeøjeblikke opstår, ifølge Stern (2004: 164), når to mennesker i fællesskab skaber 

en intersubjektiv, affektiv oplevelse i et nuværende øjeblik, hvilket uddybes i det 

kommende. I mødeøjeblikket finder begge deltagere en afspejling af deres egen 

oplevelse i den andens adfærd:”I dette øjeblik bliver de begge klar over, hvad den 

anden oplever. De deler et mentalt landskab (...)” (ibid.). Stern (2004: 138) beskriver, 

hvordan den ”fænomenale bevidsthed” hos den ene, i mødeøjeblikket, overlapper og 

delvist omfatter den ”fænomenale bevidsthed” hos den anden. Processen betyder, at 

deltagerne, for et kort øjeblik, oplever en form for sammensmeltning af hinandens 

krop
19

 og sind, hvorfor der opstår det, Stern (2004) kalder en ”intersubjektiv 

bevidsthed”. Martin (2007: 122) henviser til, at også små humorøjeblikke, der deles 

mellem mennesker kan etablere en følelse af samhørighed:”(...) this function of 

humor also occurs in close dyads (...) for whom private humor can create a shared 

identity and thus strengthen their feelings of cohesion”. Det er her muligt at 

samtænke humoren med Sterns begreber, idet vi netop gennem humoren og latteren 

synes at finde en afspejling af den andens oplevelse i os selv; der opstår i optikken et 

mødeøjeblik. Mødeøjeblikket er da også, ifølge Stern (2004: 251), betydningsfuldt, 

fordi vi her gennemlever en ”fælles følelsesrejse”, som henviser til, at:”(...) to 

mennesker i et nuværende øjeblik rejser gennem det samme følelseslandskab sammen, 

hvor forandringer i følelse tjener som mærkepæle (...)”. Rejsen udgør her:”(...) en 

verden i et sandkorn” (ibid.:12). For Anna og Ove er det således et betydningsfuldt 

øjeblik, når de deler en tilstand, hvori de ler sammen, og det er som om, at deres 
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 Et mødeøjeblik kan også udgøres af berøring (Stern 2004). 
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relation har ændret sig på baggrund af humorøjeblikke. For Stern har mødeøjeblikke 

da også den kraft, at de kan danne og ændre relationer
20

. Når mødeøjeblikke afsluttes, 

har det, der siden deles i relationen, nemlig rod i den implicitte betydning 

mødeøjeblikket førte med sig; det interpersonelle felt mellem deltagerne er udvidet. 

Humor kan, som nævnt, opstå blandt fremmede, og selvom vi ikke her kender 

hinanden officielt, så kan der, i lyset af Stern, manifestere sig et mødeøjeblik, hvori 

der skabes et:”(...) intersubjektivt felt, der bliver stående som en del af deres korte 

historie sammen” (Stern 2004: 185). Måske har deres implicitte intersubjektive felt 

udvidet sig så meget, at de har lyst til at gå videre sammen i relationen og måske ikke. 

Samlet understreger ovenstående perspektiver, hvordan humorøjeblikke og andres 

humoranvendelse kan anskues som fascinerende.  

 

Når vi har delt humorøjeblikke, f.eks. etableret på baggrund af den trygge ramme, 

som Winnicot bl.a. fremhæver som forudsætning for en legende kontekst, så vil 

deltagerne i en Stern-optik være forbundet på en ny måde, hvilket igen skaber nye 

muligheder for måder at være sammen på. Vi har netop talt for, at humor i den 

psykologiske praksis bør faciliteres som en mere spontan aktivitet. I det omfang 

psykologen f.eks. formår at svare (latter)mildt tilbage på en klients prosociale 

humorindskydelser, da gøres en særlig forbindelse med psykologen så at sige mulig 

gennem humoren. Måske har deres intersubjektive felt på baggrund heraf udvidet sig 

på en måde, at de inspireres til at gå videre på en udvidet rejse i terapien.  

 

Vi har nu set, hvordan humorens funktion for menneskelig socialitet både kan udgøre 

adfærdsregulerende social tilpasningstvang og et middel til opretholdelse af 

dominans, ligesom latteren kan udgøre relationsunderstøttende, distancerende og 

kulturelt frigørende funktioner. Ved at afslutte med Stern bevæger vi os ud over den 

S-O-R-model, der tidligere har givet teorierne forklaringskraft i forhold til vores 

genstand, idet humor her ikke alene kan knyttes til hverken stimulus, noget i 

organismen eller en individuel reaktion. Snarere er humor ud fra et Stern-perspektiv 

en form for intersubjektiv bevidsthed, der rækker ud over den oplevelseskvalitet, som 

et enkelt menneske kan opnå gennem humoren. For det moderne menneske har humor 

her den funktion, at et unikt øjeblik af ”at gøre noget sammen” muliggøres. Man kan, 
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 For Stern (2004: 186) er relationer en udvidet vekselvirkning mellem implicitte og eksplicitte betydninger, der 

opstår mellem mennesker.   
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med en sidste kommentar, sige, at det moderne menneske opnår en autentisk 

forbindelse til omverdenen. 

 

7. (PERSPEKTIVERENDE) KONKLUSION 
Humor er i dag et betydningsfuldt fænomen, som det moderne menneske gerne vil 

forbindes med. Da der fortsat er videnskabelig debat om, hvad humoren kan ses som, 

er erkendelsesinteressen i projektet primært teoretisk, idet vi har diskuteret humorens 

definerende egenskaber i relation til det moderne menneske. Den fænomenologiske 

undren, funderet i en case, udgør her en metodisk reduktion. En procesmodel
21

 

illustrerer, hvorledes betydningsangivelser tydes i en teoretisk bevægelse fra 

humorobjektets natur, til humorens motiv og videre til en analyse af først humor i 

interaktioner og siden humorens sociale funktion. Modellen anskueliggør en proces, 

hvori en humoristisk begivenhed kan påvirke den intra- og interpsykiske psykiske 

kvalitet.       

 

For inkongruensteorien er humorobjektets natur udtryk for en række mentale 

betydningsskred, hvor humor er med til at konstituere særlige erkendelser knyttet til 

den sociale verden. For mennesker betyder humor her inkongruens, distance og 

solidaritet som forudsætning for morskab. Med et fokus på et afgrænset humorobjekt 

forklarer teorien ikke, at der til humorerkendelser også knytter sig common sense og 

(an)erkendelse af humoren i det moderne. SRT forklarer netop, hvorledes common 

sense i et psykologisk perspektiv etableres og tyder samtidig, hvorledes cirkulation af 

humor bl.a. gennem medier betyder, at en bred skare i befolkningen (an)erkender 

humor som positivt og meningsfuldt. Menneskets oplevelseskvalitet forbundet med 

humor får nu et rationelt udtryk. Gennem analyse af Freuds teoretiseringer diskuteres, 

at også irrationelle motiver, funderet i ubevidste processer, får betydning for de 

personlige og mere massepsykologiske hensigter, der kan knyttes til humor. Og at 

humor i relation hertil kan tydes som et meningsfuldt fænomen i et moderne samfund.  

 

Som budskab i menneskelig kommunikation illustrerer Bateson, fra et systemisk 

perspektiv, at humor også betyder en kraft, hvori; affektive tilstande kan ændre sig på 

                                                
21 S. 13.  



 47 

baggrund af humorbudskaber. Dette får sammen med en legende kontekst som 

forudsætning for humor den konsekvens, at humor ikke på forhånd kan opdeles i 

morskab, sarkasme eller drilleri, ligesom man aldrig med sikkerhed kan vide om et 

humorbudskab modtages positivt.  

Både Bateson og Freud kobler humor til intrapsykiske funktioner funderet i psykisk 

sundhed, hvilket bl.a. kan forklare, hvorfor vi føler os tiltrukket af humor. 

Afslutningsvis diskuteres, hvilken betydning humor har for menneskelig socialitet; 

herunder humorens interpsykiske funktioner. Her fremhæves humor som 

adfærdsregulerende og som et middel til opretholdelse af dominans, ligesom latteren 

som humorens udtryksform både har en relationsunderstøttende, distancerende og 

kulturelt frigørende funktion. Stern illustrerer, at humoren har den funktion, at et unikt 

øjeblik af ”at gøre noget sammen” med andre muliggøres. Når humorøjeblikke synes 

betydningsfulde, så er det måske, fordi det moderne menneske gennem humor kan 

opnå en autentisk forbindelse til omverdenen.   

 

Vores bidrag til psykologien som videnskab udgør overordnet procesmodellen; en 

integrativ tilgang til forståelsen af humor; herunder samtænkning af mere traditionelle 

teoretikeres tænkning. Vi startede vores samarbejde med et ønske om at belyse humor 

ud fra de positive humorforståelser, der hersker i dag og for hvem, der primært tages 

afsæt i en empirisk erkendelsesmodel. Gennem indsigt måtte vi revidere dette ønske, 

hvorfor vi afslutter projektet med et kritisk perspektiv af måden, hvorpå man i dag 

undersøger humoren. Måske skal man ikke være så bange for at anvende historisk 

forankrede psykologiske teorier, når det kommer til en betydningsangivelse af selv 

mere populærvidenskabelige fænomener som f.eks. humor. Originaliteten og 

udsigelseskraften, indeholdt i disse teorier, har måske netop den fordel, at de koblet til 

en fænomenologisk og aktuel undren, i samspil med nye teoretiseringer, fortsat kan 

tyde de psykiske mysterier, psykologien er optaget af. Vi tillader os for nu at give 

Asplund (1972: 62) det sidste ord:”Vi bør ikke først og fremmest spørge om 

klassikerne talte sandt eller ikke; vi bør snarere spørge hvad de så, eller hvad de 

gjorde det muligt at se (...) hvilke ”utrolige ligheder” de pegede på”. 

 

 


