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INDLEDNING (FÆLLES) 

Kan du mindes en oplevelse hvor du har grinet sammen med et andet menneske, 

leet af en misforståelse eller overværet et barn bryde ud i latter? Humor og latter 

er fænomener i vores common sense forståelse af verden. En undersøgelse viser 

f.eks. at mere end halvdelen af de adspurgte vurderede at de havde mere humor 

end gennemsnittet, hvilket jo som bekendt er en statistisk umulighed (Führ 

2008). Et forskningsprojekt med 1100 adspurgte børn viser samtidig at børn 

udpeger humor som den næstvigtigste egenskab, de ønsker hos deres venner. 

Humor er et betydningsfuldt fænomen, og noget vi mennesker, gerne vil 

forbindes med (Ibid). 

 

Når vores samfund i dag bruger millioner af kroner på comedy, satire-

underholdning, latterkurser og hospitalsklovne m.m., så er der tale om forhold 

som alt sammen afspejler den værdi vi ligger i det at frembringe oplevelser der 

associeres med humor og latter. Her har humoren en social og fælles dimension, 

ligesom den i hedonistisk forstand refererer til noget lystbetonet (Ruch 1998). 

Humor har en høj værdi i vores samfund, og undersøgelser viser også, at humor 

synes at have positive virkninger på livskvalitet, helbred og motivation 

(Vejleskov 2008 & Thielst 1988). 

 

Overfor den høje værdi humor har i folkepsykologien står imidlertid psykologien 

som videnskab. Her har der ikke været historisk tradition for at sætte humor på 

den videnskabelige dagsorden (Führ 2008, Vejleskov 2000 & Thielst 1988). 

Thielst mener, at udviklingspsykologien har været for optaget af alt det, der er 

rationelt og formålsrettet, og peger på, at voksne vænner børn fra sut, ble og 

bryst ligesom de voksne langsomt gennem årene forsøger at vænne børn fra al 

kropslig og formålsløs lyst (Thielst 1988: 99). Så om end humor har en høj værdi 

i vores samfund, så har den professionelle praksis omkring børn i højere grad 

rettet sig mod klare formål og socialisering (Ibid.). De muligheder der er 

forbundet med positive oplevelsesmæssige kvaliteter og erfaringer, har først i de 

senere år tiltrukket opmærksomhed inden for psykologien (Lopez & Snyder 

2009). 
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Vi anerkender, i et psykologisk perspektiv, at humor rummer alvorlige negative 

dimensioner. Blandt andet kan den sarkastiske humor være et effektivt middel til 

mobning ligesom humor kan optræde i uhensigtsmæssige reaktionsmønstre som 

vi bl.a. møder det i ”klovneroller”. Når vi så alligevel vælger at undersøge de 

potentialer der kan være i børns gode oplevelser med humoren, er det fordi 

psykologien forholdsvis ensidet har fokuseret på de steder hvor ”tingene går 

galt”, mens mere positive opmærksomheder for det lystbetonede fremstår 

underbelyst (Myszak & Nørby 2008). Ifølge Brudal (2008) er positive 

øjebliksbilleder imidlertid psykisk fremmende og frigørende hvorimod negative 

erfaringer er psykisk nedbrydende og angstfremkaldende. I en 

udviklingspsykologisk forståelsesramme kan positive øjebliksbilleder forstås 

som elementer i barnets livsverden hvor gode oplevelser og humor kædes 

sammen (Ibid.). Her kan det fremmende og frigørende perspektiv, bidrage til en 

forståelse af humorens betydningsfulde funktion i barnets udvikling. 

 

Vi ønsker at udarbejde et projekt, som kan inspirere til videre arbejde med 

humor i praksis. Er det f.eks. relevant at anvende humor som videnskabeligt 

understøttet redskab inden for pædagogikken og vil coping og 

samværskompetencer f.eks. kunne belyses ud fra humor som centralt fænomen i 

udviklingspsykologien? Generelt synes humor at være et underbelyst fænomen i 

psykologien generelt og i udviklingspsykologien i særdeleshed (Vejleskov 2000). 

 

Ovenstående har ført følgende problemformulering med sig: 

 

 

HVORDAN KAN HUMOR, HERUNDER LATTER, 

FORSTÅS SOM POSITIVT FÆNOMEN I BARNETS 

UDVIKLING? 
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HUMOR – EN GENSTANDSBESKRIVELSE (FÆLLES) 

For at forstå hvordan humor og latter kan undersøges sammen og hvordan 

humor kan sættes i relation til børns udvikling, kræves en indledende forståelse 

for fænomenet humor. Med afsæt i et kort historisk perspektiv, ledes vi i 

nedenstående beskrivelse frem til den definition af humor, vi anvender i vores 

undersøgelse. 

Et historisk perspektiv om en positiv genstand (fælles) 

Humor anvendes ofte som samlebetegnelse for en vifte af forskellige forhold; at 

grine, more sig, lave skæg, gøre grin eller som betegnelse for filosofisk 

livsindstilling (Vejleskov 2008). Humor betyder væske, og begrebet går tilbage til 

Hippokrates sygdomslære hvor et menneskes sindstilstand blev direkte udledt af 

balance mellem legemsvæsker. Humor var den legemsvæske, der sikrede at 

mennesket var ved godt humør, var i sin væren, at man havde fat i sig selv og 

ikke svævede i opløsning (Thielst 1988). Ifølge Thielst (1988:13) hænger det 

gode humør sammen med humor: ”At være ved godt humør er at leve på en sund 

selvfølelse, der giver overskud og kreativitet; og derfor forbinder det gode humør 

sig uden videre med den gode humor: evnen til at le”. Humor knyttes her til noget 

emotionelt og psykisk fremmende, idet humoren rummer nogle eksistentielle 

dimensioner knyttet til en bestemt tilstand. 

 

Vores analyse og eksempler beror på en forståelse hvor latter indgår som et 

delelement ved humoren. Når vi mener at kunne forsvare dette, er det fordi en 

sammenvævet genstandsbeskrivelse af humor og latter går helt tilbage til 

antikken, hvor Aristoteles mente at der ”i humoren først og fremmest findes noget 

typisk menneskeligt, nemlig evnen til at le” (Ibid.: 18). Ifølge Aristoteles er humor 

og latter konstruktive fænomener, som kædes sammen med socialitet og med 

overraskelsen i den pludselige forvirring i sanser og bevidsthed. Her spiller 

bevidstheden en særlig rolle idet det uforberedte og overraskende synes at 

bedrage og foranledige os til latter (Ibid.). 

 

Overfor humoren som positivt ladet genstand, som ifølge Thielst (1988: 37) 

sikrer ”det latente behov for leg og samvær” hos mennesket står imidlertid en 
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historisk forståelse af humoren som undertrykkende. Blandt andet kobles humor 

i Hobbes overlegenhedsteori, sammen med superioritet og latterliggørelse (Ibid). 

Så om end vi i dette projekt, afgrænser os til at undersøge humoren som 

konstruktivt og positivt fænomen hvor humor og latter ikke opstår i isolation, 

men mellem mennesker der ”lystbetonet og gensidigt pirrer den muntre 

følelsestilstand op” (Ibid.: 18), så anerkender vi at humor kan antage en 

relationsskadende karakter. 

 

Et historisk perspektiv indfanger her tre vigtige pointer; at humor kan anskues 

som positivt og konstruktivt fænomen, at humor og latter kan undersøges 

sammen, samt at både erkendelser, emotioner, latter og sociale dimensioner alle 

udgør delelementer til forståelsen af humor. Nedenfor sætter vi skarpt på en 

moderne humordefinition, der rummer denne historiske bredde i 

humorkarakteristikken. 

 

Hvad karakteriserer humor; en moderne fænomenbeskrivelse (fælles) 

Ifølge Rod Martin (2007: 5) defineres humor som ”the quality of action, speech or 

writing which excites amusement; oddity, jocalarity, factiousness, comicality fun”. 

Og videre: ”the faculty of perceiving what is ludicrous or amusing, or of expressing 

it in speech, writing, or other compositions; jocose, imagination or treatment of a 

subject”. Humor forstås her som en bred term der både refererer til alt 

mennesker kan sige og gøre som perciperes som morsomt og sjovt. Samtidig 

rummer definitionen mentale processer der indebærer både at kunne skabe og 

percipere en hændelse som sjov, og at kunne respondere affektivt på 

værdsættelsen heraf (Ibid). Særligt komponenterne intersubjektivitet, emotion, 

inkongruens og latter fremhæves af Martin som grundlæggende komponenter i 

humoren, hvilket vil fremgå af vores eksempler fra børns deltagelse i forskellige 

institutionelle settings. Komponenterne spores i Martins præsentation af 

humorens fire fundamentale nøglekomponenter: 

 

En social kontekst; Humor er fundamentalt set et socialt, kommunikativt og 

uhøjtideligt intersubjektivt fænomen: ”humor is essentialy a way for people to 
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interact in a playful manner” (Martin 2007: 6). Det uhøjtidelige i samspillet gør 

bl.a. at humor adskiller sig fra leg, idet leg som vi senere skal se også rummer 

mere alvorlige dimensioner (ibid.). 

 

En kognitiv-perceptuel proces; For at producere og percipere humor, kræves 

der en mental bearbejdning af information, hvor vi fortolker mening af en 

hændelse, tanke eller udtryk, således at det ikke-alvorlige træder frem for os 

(Ibid.). Historisk set, har de fleste humorforskere især været optagede af disse 

kognitive processer (Vejleskov 2000 & McGhee 1979), hvor især uventede og 

overraskende erfaringsdannelser knyttes til humor:”(...) the essence of humor 

seems to be incongruity, unexpectedness and playfulness.” (Martin 2007: 6). Den 

måde inkongruens fortolkes på her, afhænger af barnets alder og udvikling, 

hvilket vi senere vender tilbage til (Ibid.).  

 

En emotionel dimension; Et helt afgørende karakteristikum ved humor er de 

positive emotioner vi oplever og udviser, når vi værdsætter noget som sjovt 

(Ibid.). 

 

En verbal handling udtrykt i latter; Det at se et barn bryde ud i latter eller høre 

to teenagere få grineflip, kan få også voksne ”tilskuere” til at smile eller grine. 

Som en måde at udtrykke positive emotioner fremhæves smil og latter, som 

kommunikativ handling (Martin 2007: 5). Vores humorbegreb og vores 

eksempler rummer latter som et vigtigt socialt delelement ved humoren. 

 

De første tre nøglekomponenter, udgør et metaperspektiv for hvorledes vi vil 

undersøge relationen mellem humor og udvikling, mens latter inddrages mere 

løbende idet den udgør humorens primære udtryksform. 
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OPGAVENS DESIGN OG TEORETISKE AFSÆT (FÆLLES) 

I denne opgave bevæger vi os ikke inden for én psykologisk tradition. Med en 

eklektisk tilgang bevæger vi os inden for forskellige psykologiske teorier, der alle 

har til det fælles at de kan give forskellige svar på hvorledes humor kan ses som 

positiv i barnets udvikling. Samtidig rummer teorierne udviklingsteoretiske bud 

på de sociale, kognitive og emotionelle nøglekomponenter, Martin (2007) mener, 

er centrale for at forstå humor. 

 

Grundlæggende er vores undersøgelse bygget op i to dele, hvor den første udgør 

den største del af opgaven og handler om humorens struktursammenhæng og 

genese. I anden del undersøges humorens fremmende funktion for barnet. 

 

Børn er kendetegnet ved at befinde sig i konkrete situationer, når humor opstår.  

Humor, barn og kontekst må ses i sammenhæng. Humor er netop primært et 

socialt og kommunikativt fænomen, og vi indleder derfor opgaven med at 

undersøge den kontekstuelle struktursammenhæng humor indgår i. Gennem et 

kulturhistorisk perspektiv vil vi med Hundeide (2008) i spidsen, undersøge 

kontekstens betydning for barnets psykiske funktioner. I optikken her må man, 

for at forstå barnets humoranvendelse og barnets reaktion på andres humor, 

tage udgangspunkt i barnets sociokulturelle rammer. I et udviklingsperspektiv 

rejser der sig herfra et spørgsmål om genese; nemlig hvilke psykiske 

forudsætninger børn må have for at evne humor. Vi bevæger os således ind i den 

traditionelle kognitive og psykodynamiske forståelse af udvikling, afspejlet 

gennem McGhees (1979) strukturalistiske humormodel, samt Sterns (2000) 

begreber for det tidlige samspils betydning. De mere voksencentriske 

perspektiver afledt heraf, leder os til spørgsmål om der i humoren findes 

psykiske processer der er ens for børn såvel som voksne. For bl.a. at besvare 

dette spørgsmål inddrages analyse af en legende virksomhed samt Broaden-and-

Build-Teori fra den positive psykologi (Karpatschof 2002 & Lopez & Snyder 

2009 ). Her nuanceres forståelsen af humorens legende og emotionelle 

struktursammenhæng samt betydningen heraf for barnet. Vi ser åbenlyse 
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forskelle i disse psykologers videnskabsteoretiske ontologiske udgangspunkter, 

hvilket vi vil belyse undervejs. 

 

Når vi endelig analyserer humorens funktion og effekter i barnets udvikling, vil 

vi inddrage pointer fra opgavens første del, men vil udvide forståelsen gennem 

inddragelse af bl.a. Giddens (1994) modernitetsanalyse samt Martin Führs 

(2008) empiriske undersøgelser af børns humoranvendelse. 
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HUMORENS STRUKTUR & GENESE - ET 
UDVIKLINGSPERSPEKTIV (FÆLLES) 

 

Nedenfor undersøges først den kontekstuelle struktursammenhæng humor 

indgår i, samt hvorledes dette får indflydelse på barnets psykiske funktioner og 

udvikling. Efterfølgende inddrages spørgsmål om hvilke forudsætninger et barn 

skal have for at evne humor. Endelig undersøger vi hvorledes leg og emotioner 

kan kædes sammen med humor samt betydningen af dette for barnet. 

 

BARNET SOM SITUERET I EN SOCIAL HUMORKONTEKST (640) 

Ifølge Martin er humor fundamentalt et socialt fænomen, hvor kontekstuelle 

faktorer i særlig grad knytter sig til erkendelser omkring humoren hos barnet 

(Martin 2007). Blandt andet spiller humorens budskab, afsenderens intentioner, 

modtagerens position og relationer en rolle for oplevelseskvaliteten ligesom en 

række fysiske, sociale og kulturelle forhold i situationen, har betydning for 

barnets oplevelser og reaktioner (Ruch 1998: 113 & Vejleskov 2000). Det er ikke 

sikkert, at et barn om end kognitivt modent i sin refleksion og motiveret for 

glæde og leg, finder det sjovt og opløftende at blive kildet af læreren under en 

matematiktime i 6. klasse. En række sociale og kulturelle forhold bør tages med i 

betragtning, når der tales om barnets anvendelse af og oplevelse af humor. 

 

Humor - tilegnelse af et kulturelt redskab (640) 

Anvendelse af humor kræver, at barnet kan gennemskue hvornår og hvor det er 

passende at bringe humor i spil. Neden for vil vi belyse denne problematik ved at 

argumentere for, at det er muligt at se humor som former for kulturelle 

redskaber, barnet lærer at anvende gennem sine opvækstbetingelser. Barnet er 

kendetegnet ved at befinde sig i en situeret dynamik, hvor det deltager i humor 

via forskellige institutionelle settings. Disse settings udgør betingelser for 

barnets udvikling; herunder erkendelser og handling knyttet til humor 

(Hedegaard & Fleer 2008). Humor rummer her en særlig kulturel eller fælles 

dimension som rekonstrueres og videregives fra generation til generation. 
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I den kulturhistoriske tradition, har psykiske kvaliteter afsæt i historisk 

udviklede interaktionsformer idet netop kulturelle funktioner ses som 

hovedkilden til højere psykiske kvaliteters fremkomst (Chaiklin 2007 & 

Hundeide 2008). Når barnet i skolen som institutionel setting bevidst kan 

udtrykke en ”joke”, og præsentere den på et tidspunkt og på en måde så 

klassekammeraten finder den sjov og passende, så er det netop udtryk for en 

proces hvor disse evner eller højere psykiske funktioner er fremkommet på 

baggrund af et samspil mellem barnets psykiske kvaliteter på den ene side og de 

krav barnet har mødt i tidligere sociale interaktioner på den anden side. De 

sociale interaktioner finder i en kulturhistorisk tilgang altid sted i historisk 

formede samfundsmæssige praksistraditioner (Ibid.). I denne optik vil barnets 

evne til at mestre, gøre eller opleve humor, ikke være noget hvert barn må 

opfinde på ny, men derimod snarere ses som noget der er udviklet via deltagelse 

i specifikke praksisser. Netop deltagelsen regulerer her udviklingen af de højere 

psykiske funktioner (Ibid.). Pointen her er, at den måde barnet tænker om, 

husker, præsenterer og oplever humor, udvikles gennem barnets deltagelse i 

strukturerede interaktioner. Deltagelse sker ifølge den kulturhistoriske tradition 

gennem brug af redskaber, kaldet ”artefakter”. Artefakter kan ifølge den 

kulturhistoriske tradition både udgøre materielle artefakter som en mobiltelefon, 

lommeregner og nintendo, men kan også udgøre symbolske artefakter som 

vidensstrukturer, metaforer og analogier (Ibid.). Hundeide (2008: 128) 

fremhæver, at former for humor kan ses som mindre synlige symbolske 

redskaber eller artefakter, der er knyttet til vores kultur og livsform. At mestre 

humorens nuancer, fra det drillende smil, til skøre måder at danse på og til jokes 

er måder hvorpå barnet anvender humoren som artefakt. Ifølge Hundeide (2008: 

11) fører denne proces til barnets psykologiske tilpasning og kontrol over 

mentale tilstande. Tilpasning betegnes her som psykiske funktioner, når de ikke 

oprinder fra naturlige og basale psykologiske enheder, men er approprieret 

gennem meningsfulde handlinger i sociale interaktioner (Ibid.). Appropriering af 

artefakter er i den nyere sociokulturelle psykologi en måde at forstå hvorledes 

præindividuelle og kollektive praksisser og mønstre individueres og således 

skaber barnets ”forståelsesformer, (...) kognitive strategier, (...) forestillinger, 
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idealer og (...) følelsesmæssige orienteringer” (Ibid.: 11). Humor som symbolsk 

artefakt indebær altså en særlig form for vidensstruktur og er udtryk for et af de: 

”symbolske redskaber, som vi må tilegne os for at blive kompetente deltagere i et 

kulturelt fællesskab” (Hundeide 2008:128). Gennem barnets deltagelse i og 

anvendelse af humor sker en appropriering, hvor humor over tid bliver en 

automatiseret del af barnets aktiviteter og rutiner. Familien som institution 

udgør her en vigtig brik for barnets tilegnelse og appropriering. F.eks. er det 

naturligt for lillesøster og storesøster at grine og more sig højlydt af at sprøjte 

koldt vand på hinanden, eller lave sjove frisurer med shampoo i et fælles karbad, 

på samme måde som deres forældre legede sjove badelege med dem, da de 

endnu var for små til at bade alene. I badesituationen opstår inkongruens i 

overraskelsen over det kolde vand, eller i hår der kan formes til fascinerende 

frisurer, der ellers ikke lader sig gøre. Gennem modifikation af praktiske evner, 

har børnene med tiden lært at der i badesituationen er rum og plads til at humor 

i den sociale interaktion. Ifølge Hundeide har artefakterne da også kun 

betydning, i det omfang de er relateret til bestemte sociale praksisser. Afgørende 

er det hvordan artefakter anvendes i forskellige sociale praksisser, idet 

samspillet mellem sociale praksisser og anvendelsen af artefakter, har betydning 

for hvorledes nye engagementer, interesser og kognitive færdigheder udvikles 

hos barnet. F.eks. vil de to søstre lære, at de samme sprøjte-koldt-vand-på-

hinanden-lege ikke er passende overfor fremmede i en svømmehal eller ved en 

håndvask i børnehaven fuldt påklædt. Humoren som artefakt og vidensstruktur 

er her et middel, der bidrager til kulturel tilegnelse som modifikation af 

praktiske evner. Ved at beskrive humor som forskellige former for artefakter, er 

det muligt at forstå hvorfor humor kan have mange nuancer, ligesom den 

balancegang det er at kunne anvende humoren passende konceptualiseres. 

Humor som artefakt, har her en praksistradition, som går forud for det enkelte 

individ. Gennem deltagelse i humoroplevelser på tværs af forskellige settings, 

opnår barnet en bestemt kulturel samværskompetence hvor forskellige humor-

handlemuligheder knyttes til bestemte situationer. Et eksempel er skolen, som 

netop udgør en setting i barnets hverdagssammenhæng. Hvis det f.eks. allerede 

fra 0. klasse har været almindeligt at lave fjollede rim hvor prut og numse indgår 
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som led i at lære at stave, så er det den måde humoren som symbolsk artefakt 

knyttet til danskundervisning approprieres. 

Når nu humor primært ses som noget barnet tilegner sig gennem deltagelse, 

bliver det vanskeligt at argumentere for humor som et mere stabilt træk ved 

barnet, sådan som vi kan spore det når pædagogen udtrykker ”hun har virkelig 

humor”. Her fremstår barnet som udstyret med en særlig humoristisk sans:”sense 

of humor as a fairly stable personality trait or individual-difference variable, 

involving a general tendency to engage in humor-related behaviors across a range 

of situations” (Kuiper & Martin 1998: 160). Man kunne forestille sig et barn der 

kun i mindre omfang har deltaget i humoraktiviteter, alligevel gentager 

humorindslag på tværs af settings. 

 

At anskue humor som artefakt, er imidlertid positiv i relation til barnets 

udvikling i den forstand at barnet er eksistentiel afhængig af en social og kulturel 

integration. At blive kompetent (humor)deltager i et samfund er ikke givet i en 

kulturhistorisk optik, men sker gennem deltagelse i allerede eksisterende socio-

kulturelle og menneskelige betydninger, praksisser, mønstre og ordener. Humor 

som artefakt har her en formende karakter, hvor barnet får mulighed for at agere 

som kulturelt genkendeligt og accepteret medlem af det samfund eller den 

tilhørsgruppe, som hun er henvist til at leve sit liv gennem deltagelse i. 

 

En måde at præcisere hvorledes artefakter tilegnes, er gennem Hundeides 

(2008) begreb om kontrakter. Kontraktbegrebet indfanger i særlig grad 

hvorledes barnet afkoder og afstemmer humoren således at den opleves positivt 

af modtageren. Eller overfor hvilke forhold til der med til at sikre, at barnet 

oplever en andens humor positivt. 

 

Kontrakter som indre vejledere (640) 

I forhold omkring humor, er det nødvendigt at anerkende at det der er sjovt for 

en person, ikke nødvendigvis er sjovt for en anden. Barnet må her tilegne sig de 

sociale spilleregler der er knyttet til humor.  
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I Hundeides kontraktbegreb er det muligt at indfange ovenstående, idet 

kontrakter: ”henviser til mellemmenneskelige aftaler, engagementer og 

forpligtelser som vi ofte ubevidst, indgår i vores samspil med andre” (Hundeide 

2008: 48). Fælles for sociale kontrakter er, at de udgør et gensidigt sæt af 

forventninger og forpligtelser, der kan variere i indhold og i hensyn til f.eks. 

humoranvendelse på bestemte tider, steder og i relation til bestemte personer. 

Kontrakter skabes gennem gensidige afprøvninger af magtbalancer og sympati, 

og gennem forhandlinger mellem mennesker. Disse reguleringsmekanismer 

fører i sidste ende til en underforstået aftale eller interpersonel og kulturelt 

betinget kontrakt, efterhånden som samspillet mellem mennesker afstemmes 

som vi f.eks. så det med sprøjte-med-vand eksemplet. Børnene lærte hvor, 

hvornår og med hvem denne aktivitet er passende. Måder hvorpå samspil 

omkring humor opstår, rummer nogle historiske og overindividuelle kontrakter 

som er etableret på forhånd i barnets liv. Gennem socialiseringen overtager 

barnet nemlig en række etablerede institutionelle kontraktudkast, hvor 

underforståede prædefinerede kulturelle opskrifter approprieres og gøres til 

barnets egne (Ibid.: 48). Barnet lærer nu hvorledes det skal forholde sig til 

forskellige personer; at det f.eks. er passende at få grineflip med en veninde 

mens det i mindre grad er passende at sætte et sådant i gang under et besøg hos 

sundhedsplejersken på skolen. Institutionelle kontrakter såvel som daglige 

samspilskontrakter rummer ifølge Hundeide nemlig en række kodeks for hvad 

personer bør og kan bidrage med. På den måde findes der usynlige magtbalancer 

og underforståede procedurer som får betydning for at humoren kan sættes i 

spil rettidigt og hensynsfuldt. Når kammerater imellem eller voksne og børn 

imellem aktivt er medskabere af nye samspilskontrakter og herunder måder at 

være sammen på, sker det inden for rammerne af de institutionelle 

kontraktudkast, hvori der allerede er etableret en række kontraktalternativer for 

situationen. Så på trods af at barnet påvirker sin egen udvikling gennem 

forhandlet indhold i relationer, så sker det inden for en række overindividuelle 

rammer. Det er altså ikke alle former for humor der lader sig udspille mellem 

samtlige deltagere i en gruppe, men snarere en mere afstemt form for udveksling 

inden for rammerne af en bestemt humorkultur. På fritidshjemmet, som 

institutionel setting, kan man forestille sig en humor-kontrakt mellem 2 
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veninder fra 1. og 2. klasse, hvor det at lave sjov med hinanden opleves positivt 

og forventeligt, mens 5. klasses drengene på fritidshjemmet ikke har samme 

kontraktlige rettigheder til at lave sjov med pigerne. Kontraktbegrebet beskriver 

ifølge Hundeide de: ”Selvfølgelige forpligtelser og rettigheder, som har udviklet sig 

mellem (...) personer inden for forholdet” (Hundeide 2008: 49). Humorkontrakter 

er positive i den forstand at de fungerer som en udviklingsmæssig simulator for 

træning i social og kommunikativ kompetenceudvikling. Så når det lykkedes at få 

skabt gode humorkontrakter f.eks. med en veninde, så styrker det barnets 

sociale position og motivation til at gentage humoren. 

 

I ovenstående lys kommer humor til at fremstå som noget der i særlig grad er 

lokalt og kulturelt bestemt, idet betingelsesstrukturerne omkring humor er 

konstituerende for barnets psykiske funktioner som bl.a. erkendelser der knytter 

sig til humoren. Ifølge humorforskningen som traditionelt set har været kognitiv 

orienteret, knyttes humor, som vi skal se nu, i særlig grad til mentale processer, 

idet universel kognitiv modning fører til kompleks humorudfoldelse.  
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BARNETS KOGNITIVE MODNING SOM FORUDSÆTNING FOR HUMOR 

(271) 

Neden for undersøges hvilke udviklingsmæssige forudsætninger der skal til for 

at børn vil evne at anvende og værdsætte humoren, hvordan humoren udvikler 

sig som funktion af kognitiv modning og i hvilket omfang humor er 

aldersbetinget. 

Adaptation som karakteristikum for udvikling (271) 

Udviklingsperspektivet bag og hvorpå humorforsker McGhee (1979) fostrer sin 

teori om humor, er inspireret af Jean Piaget. Piaget (1969) anvender begrebet 

adaptation til at beskrive en ligevægtstilstand som kroppen og psyken mekanisk 

søger eller drives hen imod.  Adaptation opnås gennem henholdsvis Assimilation 

og Akkomodation. At assimilere er at optage og inkorporere det der sker i den 

ydre verden, til transformationsstrukturer eller egne mentale skemaer. Herpå vil 

der ske en tilpasning af barnets mentale skemaer som gør barnet i stand til med 

nye strukturer at virke på eller optræde overfor omgivelserne; det som kaldes 

for akkomodation (Ibid.). Sker disse to processer succesfuldt vil der opstå en 

balance, en ligevægt mellem barnet og miljøet som kaldes for adaptation. Barnet 

erfarer f.eks. at mor og far griner når far slår en prut i offentlighed. Prut og 

humor kædes sammen gennem assimilation. Efterhånden vil barnet tendere mod 

selv at fnise eller le, når det selv eller andre kommer til at prutte i takt med at 

barnets indre kognitive strukturer eller psykiske redskaber bliver mere 

avancerede og udbyggede (Piaget 1969: 11). Når barnet forstår at anvende 

humor i relation til noget pinligt som at prutte i offentlighed, er der med andre 

ord opnået en form for adaptation, idet erfaringer og nye repræsentationer 

bindes sammen. Barnets humortilegnelse fremstår i dette lys som barnets egen 

proces, en tilpasningsproces med faser af assimilation og akkomodation, og ikke 

som vi så det via den kulturhistoriske skole som en deltagelse i den, siden 

beherskelse af den og siden igen appropriering og automatisering af den.  

Eksemplet ovenfor kunne også ses som beherskelse af en institutionel kontrakt, 

hvor prutten er et brud på kontrakt om opførsel i det offentlige rum. Humor 

opstår her som følge af bruddet med kontrakten, idet der i bruddet opstår noget 
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ikke passende og inkongruent. Humoren er måske i dette eksempel med til at 

legitimere en adfærd der ellers er forbudt i det offentlige rum, hvilket er et 

kontekstuelt forhold som det kognitive perspektiv ikke indfanger. 

 

I en kognitiv fremstilling, vil humorudvikling ske gennem stadier indtil målet og 

højeste kognitive udvikling nås i voksenalderen. Begrebet adaptation som en 

forudsætning for at barnet kan træde ind i mere avancerede humorstadier, 

udgør den grundlæggende idé som McGhee tager med i sin teori om udviklingen 

af humor hos børn. 

Inkongruens; mental uoverensstemmelse eller brud på kontrakt? (271) 

Som enhver kundskab skal udviklingen af humor ifølge McGhee (1979) ses i lyset 

af den generelle kognitive udvikling.  Inkongruens er ifølge McGhee i lighed med 

Martin det begreb, der forudsætter al humor. I Beatties tidlige inkongruensteori 

lægges vægt på det kognitive aspekt ved mennesket, idet det er perceptionen af 

inkongruens der afstedkommer det humoristiske: ”Laughter arises from the view 

of two or more inconsistent, unsuitible, og incongruous parts or circumstances, 

considered as united in one complex object or assemblage” (Martin 2007: 63). 

Humorens ansigt udadtil er latter, og inkongruens anses her for et mismatch 

eller sammenstød mellem vores sansemæssige opfattelse af en ting, og vores 

mere abstrakte viden og forventning (ibid.). Et eksempel på inkongruens er en 

mor der henter sin 4-årige datter fra børnehaven. Ved afhentning løber datteren 

og hendes bedste veninde smilende moderen i møde på legepladsen. Når mor i 

sjov tager veninden op på skødet og bytter om på børnenes navne mens hun 

spiller, at veninden er hendes egen datter og datteren veninden, vil både datter 

og veninde finde det inkongruent, og sandsynligvis morsomt, at mor på kærlig 

vis bytter om på deres karakterer. Moderens adfærd svarer ikke til børnenes 

mentale repræsentation for hvorledes relationen til hende bør være. Når pigerne 

ser moderen, aktiveres skemaer for hvilken adfærd de kan forvente af moderen. 

De forbavses derfor over at moderen gør noget uventet. Spørgsmålet er 

imidlertid om det inkongruente i eksemplet også kunne ses som et kærligt brud 

på kontrakter omkring samspil mellem mor, barn og andre under en mere 

forudbestemt situation som afhentning. Når bruddet er kærligt, er det netop 
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fordi moren har en legende udtryksform, som accepteres af børnene mens 

inkongruens knyttes til at opskrifterne for hvordan vi bør og kan forholde os i 

situationen brydes. 

  

Diversitet i humor på forskellige alderstrin (271) 

Ud over inkongruens er en anden af McGhees pointer at små børn ikke kan 

værdsætte humoren og derfor ikke besidde den ”genuint” før det har opnået en 

vis kognitiv udvikling (Martin 2007:236). Skellet fra ikke at evne humor til at 

evne den, starter ifølge McGhee i barnets andet leveår når barnet har udviklet 

evnen til at fantasere, forestille sig og evne mindre komplekse ”som-om-lege” 

(McGhee 1979: 66). For børn såvel som voksne er forudsætningen for humor 

inkongruens, mens spørgsmålet om kompleksiteten i humor er afhængig af 

barnets alder og position i udviklingen. Dette illustrerer McGhee (1979) gennem 

en fire-stadie model. 

 

McGhees humorforståelse er primært knyttet til et indre kognitivt fænomen, der 

avanceres i takt med barnets udvikling. Gennem fire stadier drevet frem af 

adaptation, avanceres barnets humorevne. I barnets andet leveår, fra 1 år og 

frem lærer barnet først og fremmest at handle inkongruent med objekter f.eks. 

når barnet gennem erfaring lærer, at det fremkalder morskab i omgivelserne at 

anvende en fjernbetjening som mobiltelefon. Selvom McGhee generelt tillægger 

den sociale kontekst mindre betydning, kan vi dog se, at det faktisk er den der 

igangsætter barnets humorforståelse. Hvis omgivelserne ikke svarer ved at 

grine, vil barnet ikke erhverve sig forståelse af, at det kan fremkalde morskab 

hos andre at anvende objekter inkongruent. Barnet ser altså miljøets reaktion og 

assimilerer denne til egne erkendelser. Således kan barnet virke på en ny måde 

fordi det har lært at bruge humor overfor andre; barnet har altså akkomoderet 

sin adfærd til den eksisterende (Piaget, 1969). 

 

I næste stadie omkring 2 års alderen avanceres sproget og barnet vil nu ifølge 

McGhee bl.a. more sig over at kalde objekter eller begivenheder ved andre navne. 

En form for inkongruens der findes morsom helt frem til førskolealderen som vi 
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f.eks. så det med moderens ombytning af pigernes navne. I tredie stadie, omkring 

3-års alderen kan barnet ifølge Piaget konceptualisere og opdele verden i 

kategorier. Dette fører ifølge McGhee til en mere avanceret form for humor hos 

barnet, idet det begynder at anvende fragmenter og dele fra forskellige 

kategorier på andre kategorier. Et eksempel fra familien er hvordan en 3 årig 

lillesøster finde det inkongruent, overraskende og morsomt når hendes 

storesøsters 7 årig drengeven i sjov og ballade distancerer sig fra sin rolle, ved at 

iføre sig storesøsterens prinsesseparyk og på fjollet vis ”spille” 

prinsessekarakter. McGhee ville her mene, at det inkongruente opstår i 

sammenstød mellem det oplevede og det mentale skema for dreng eller 

prinsesse. I denne optik synes humor at præsenteres som noget der sker uden 

hensyntagen til sociale spilleregler, men alene opstår på baggrund af 

sammenstød i mentale strukturer. Sammenstød som også kunne ske ved kassen i 

Netto, hvor en mand er iklædt dametøj. Her kunne man forestille sig, at samme 

3årige pige er klar over, at hun ikke skal grine. Et forhold artefaktbegrebet i 

højere grad indfanger. Her vil betingelsesstrukturer i forskellige settings nemlig 

have været konstituerende for pigens kognition, erkendelser og 

humoranvendelse. 

 

Det sidste stadie i McGhees model begynder ved 7-års alderen og er kendetegnet 

ved at barnet behersker manipulation af skemaer ved at forestille sig effekterne 

af handlinger på objekter uden at skulle udføre dem i sin adfærd. Her finder 

barnet f.eks. vittigheder, metaforer eller karikaturer morsomme ligesom at leg 

med sproget bliver aktuelt (Führ 2008). 

 

Ovenstående forklarer hvorfor børns og voksnes humor har forskellig karakter, 

idet vi over tid ændrer vores erfaringsgrundlag, deraf vore skemaer og netop 

derfor ”overraskes” på forskellige måder, når noget inkongruent opstår. På 

denne baggrund vil humor følge den generelle kognitive udvikling parallelt. 

Den kognitive fremstilling synes her at overse, den betydning konteksten, 

herunder kulturen har for barnets tilegnelsesprocesser. Gennem Piagets 

begreber om assimilation og akkomodation, er det imidlertid muligt at forstå 

hvorfor nogle børn danner positive og hensynsfulde humor-repræsentationer 
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mens andre børn ligefrem danner og skaber negative skemaer og selvhævdende 

associationer mellem latter, humor og handlinger. Humorforståelsen og 

anvendelsen optræder forskelligt hos forskellige børn om end en universel 

kognitiv modning sikrer mere kompleks udfoldelse og avancement i 

humorperception og adfærd. Generelt er der tale om forudbestemte 

udviklingstrin samt mindre opmærksomhed rettet mod konteksten og barnets 

individuelle udviklingsopgaver. 

 

Med inddragelse af McGhees humormodel ser vi at kognitiv udvikling kan ses 

som en forudsætning for at evne humorens kompleksitet. I en 

udviklingspsykologisk tilgang til humor, rejser der sig heraf et centralt 

spørgsmål om evner som McGhee’s model ikke indfanger; nemlig hvordan barnet 

tilegner sig evnen til at kunne dele og forstå andres følelsesmæssige tilstande, 

knyttet til konstruktiv humor som noget barnet er sammen med andre om. 
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DET TIDLIGE SAMSPILS BETYDNING I ET HUMORPERSPEKTIV (271) 

Humor fremhæves generelt som et intersubjektivt fænomen: ”Humor is 

fundamentally a social phenomenon. We laugh and joke much more frequently 

when we are with other people than when we are alone” (Martin, 2007: 113). 

Spørgsmålet om hvordan barnet lærer at dele følelsesmæssige tilstande ved 

humoren med andre, kan findes i det begreb Daniel Stern1 (2000) kalder affektiv 

afstemning. Begrebet knytter sig til det at dele og aflæse følelsesmæssige 

tilstande hos andre (Ibid.: 186). For Stern handler udviklingsforandringerne ikke 

om ændrede kognitive stadier, men om barnets erhvervelse af nye fornemmelser 

af selvet. Den affektive afstemning er en del af denne proces, og foregår ofte 

ubevidst og automatisk som en forløber for egentlig empati. Når 

omsorgspersonen følelsesmæssigt afkoder den emotionelle stemning hos barnet 

og spiller med på den, opstår det Stern kalder “ægte aftemning” (Stern 2000: 

188). Barnet og omsorgspersonen bliver her i stand til at aflæse hinandens 

følelsesmæssige tilstand. Omkring 9 måneders alderen opnår barnet en 

forandring i selvfornemmelsen2 hvorfor det vil mestre at indgå i dette 

intersubjektive og affektive samspil. Barnet opdager her “at der også er andre 

psyker derude ud over dem selv” (Ibid.: 68). Disse kapaciteter indebærer at barnet 

kan have fælles opmærksomhedsfokus, tillægge andre følelsestilstande og 

fornemme om disse stemmer overens med barnets egen følelsestilstand. Man 

kunne forestille sig, at barnet allerede i en alder af 9 måneder, evner at dele sjove 

oplevelser med andre som det f.eks. ses ved overraskende og ikke alvorlige 

elementer i titte-bøøh, hvor mor kommer til syne bag et klæde, får øjenkontakt 

og griner med barnet. Inkongruens kan ses som den mindre forvirring i sanser, 

når mor forsvinder og på drillende vis genopstår. 

 

                                                
1 Daniel Stern (2000: 50) har undersøgt spædbarnets forskellige fornemmelser af selvet, der: ”synes at 

opstå i takt med, at modningen af kapaciteter muliggør nye organiserende subjektive perspektiver på 

selvet og andre”. 

2
 Mellem de syv og femten måneder dannes fornemmelsen af et subjektivt selv (Stern 2000: 51). 
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Analysen af indholdet i det lille barns selvfornemmelser gør det muligt at 

relativere McGhee’s pointe om at genuin humor først opstår omkring det andet 

leveår, idet man kan tale om delte humoroplevelser allerede fra 9 måneders 

alderen. Samtidig er det muligt at spore tidlige forudsætninger for i det hele 

taget at kunne rumme egne og andres humoroplevelser. 

 

I optikken her kommer fornemmelsen for hvad andre syntes er sjovt og rart til at 

fremstå som noget der primært tilegnes gennem familien som institution; og 

mere specifikt gennem et tidligt mor-barn forhold. Således rummer begrebet, 

ikke de store muligheder for samspil mellem flere socialiserende instanser inden 

for bestemte aldersperioder hos barnet. Man kan f.eks. ikke forstå denne 

fornemmelse for andre følelsestilstande som noget der i særlig grad opstår 

gennem sammenfald i kontraktindhold hentet fra samspil med andre voksne, 

pædagoger, lærere og kammerater. 

 

For at humor kan udspille sig positivt, på en måde hvor barnets og andres gode 

motiver og intentioner gennemskues og modtages retvisende, er det dog oplagt 

at affektiv og ægte afstemning, er en støtte. Med andre ord; for at kunne dele en 

humoroplevelse der styrker relationen, forudsættes det at man kan “rumme 

mentale tilstande som ikke ses, men som kan udledes såsom intentioner” (Stern 

2000: 69) bag den synlige humoradfærd. 

 

Den indre kognitive modning og udvikling af en selvfornemmelse bidrager 

samlet set til at kompleks og konstruktiv humor kan udspille sig. I McGhees og 

Sterns udviklingsforståelse tegner der sig imidlertid et voksencentrisk billede, 

idet det lille barn fremstår som ufærdigt og usammenligneligt i relation til både 

ældre børns og voksnes humor. I dette lys bliver det således også vanskeligt at 

berettige, at humor, på samme måde som hos voksne, fortjener en plads i børns 

hverdagssammenhæng. Dette er et problem eftersom undersøgelser peger på at 

humor har en høj værdi for børn og rummer betydningsfulde funktioner i 

henhold til barnets udvikling (Führ 2008). Vi vil med afsæt i denne 

problemstilling rette opmærksomheden mod de legende og emotionelle 

elementer ved humoren. 
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HUMORENS LEGENDE OG EMOTIONELLE KVALITETER (640) 

Når man griner sammen med et barn, kan man få en følelse af at befinde sig i en 

ligeværdig eksistens. Man glemmer i øjeblikket de forskelle, der er i alder og 

udvikling og mødes i stedet i et fælles tredie, indeholdende en bestemt 

oplevelsesmæssig kvalitet (Fry 2010). For børn såvel som voksne er humor 

forbundet med legende og emotionelle oplevelseskvaliteter (Martin 2007 & 

Karpatschof 2002). Med humoren følger således mere eksistentielle3 

grundvilkår, hvori et voksencentrisk perspektiv rettet mod det ufærdige barn 

udviskes (Thielst 1988). Basalt set er der tale om emotionelle og legende 

elementer, som kan anskues fundamentale for den menneskelige psyke (Brudal 

2006 & Karpatschof 2002).Ved først at inddrage det legende og efterfølgende 

emotioner som et aspekt af barnets oplevelsesmæssige kvaliteter knyttet til 

humor, får vi fat i grundvilkår som erstatter kategorier, stadier, forskelle og 

personlige karakteristika. Gennem humoren deltager børn og voksne ikke 

nødvendigvis som børn og voksne, men som ligestillede parter i fælles 

engagement. Vores pointe er, at udviklingspsykologien også bør medtage de 

steder hvor børn og voksne måske slet ikke er så forskellige. 

 

Det legende; Når børn og voksne mødes i fælles motiv(640) 

Gennem vores analyse har vi set, at der rejser sig en række fællestræk mellem 

leg og humor. Den sociale fantasileg som har sin glansperiode i barnets 3-6 

leveår, rummer elementer af fortælling og fremførelse, ligesom dimensioner af 

”som-om” og ”hvad-nu-hvis” også optræder. Elementer som synes at kunne 

spores selv i unges humorindhold der ifølge Führs (2008) undersøgelser er 

karakteriseret ved jokes, imaginære fortællinger og karikaturer af personer eller 

situationer. Humorindhold som alt sammen rummer fortælling, fremførelse og 

forestilling. Ifølge Martin (2000) er humor imidlertid ikke leg. Legen er i stedet 

den kontekst humor ofte optræder i, mens humor snarere er en legende verbal 
                                                
3 I den eksistentialistiske strømning, er mennesket i sin eksistens et væsen der aktivt konstruerer sin 

verden, og ikke bare blindt er overladt til påvirkninger fra omgivelserne eller er determineret af 

genetiske træk. Ordet eksistentialisme kommer af “ex-istere” og betyder "at træde frem i verden" 

(Brudal 2006: 21). 
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eller nonverbal udtryksform. En udtryksform hvor kategorierne om ”det voksne” 

og ”det barnlige” ikke kan opretholdes. En realistisk mulighed er, at det netop er 

barnets oplevelse af en udlignet forskel mellem ham og den voksne, der synes at 

få børn til at huske episoder hvor de har moret sig og leet sammen med voksne 

(Ibid.). Eksempelvis vil en episode fra børnehaven - hvor pædagogen netop 

udviser en legende udtryksform ved på en varm sommerdag at etablere en 

aktivitet, hvor børnehavens vandslange føres ud af tagvinduet på huset så alle 

børn kunne hoppe i vandstråler - føre til en overraskende og latterfremkaldende 

oplevelse, der kan genfortælles mange år efter. Eller på samme måde et stærkt 

minde om en bilkø i Sydeuropa, hvor mor og far i bilen har grinet med og 

deltaget i at benævne fjollede og frække skældsord, som ellers er ”forbudte”. 

Begge eksempler illustrerer noget betydningsfuldt; nemlig hvordan barnet og 

den voksne mødes i et fælles motiv rettet mod det lystbetonede, hvilket 

Karpatschof i sit essay om den unødvendige leg4, beskriver som et nødvendigt 

træk ved menneskets virksomhed: ”ved legende virksomhed vil jeg forstå den 

kategori af virksomhed, hvis motiv er virksomheden selv” (Ibid.: 384). Behovet for 

barn såvel voksen er i en her og nu kontekst; virksomheden for dens egen skyld, 

simpelthen fordi den er sjov og underholdende (Ibid.). For barnet har de 

illustrerende eksempler den virkning, at de mødes med den voksne om noget 

betydningsfuldt som gives mulighed for udvikling. 

 

Leg adskiller sig imidlertid fra humor, idet humor i særlig grad indebærer 

fascination, uhøjtidelighed og inkongruens; f.eks. i form af fortættede 

betydninger i en metaforisk fremstilling eller oplevelsesdimensioner der ikke 

svarer vores forventninger (Martin 2000). Børn finder det f.eks. sjovt når voksne 

deltager på nye måder ved f.eks. at sige ”forbudte” ord, tage flødeskum på næsen 

eller danse fjollet mens unge bl.a. bruger sprogets nuancer til fortællinger der 

indeholder overraskelse. Grundlæggende er humor repræsenteret ved 

uhøjtidelighed, mens leg i højere grad rummer alvorlige elementer, idet legens 

fantasi-univers falder fra hinanden hvis man er for pjattet eller ikke opretholder 

                                                
4 4 Den unødvendige leg karakteriseres som: ”leg, morskab, fantasi, humor og kunstnerisk udfoldelse” 

(Karpatschof 2002: 383). 
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en vis konsekvens omkring bl.a. roller (Vygotsky 1978). Når netop leg siges at 

være børns privilegium er det fordi den er så afgørende for den tilegnelse der er 

dominerende i barnets virksomhed (Karpatschof 2002). Ifølge Vygotsky (1978) 

tilegner børn sig de voksnes univers, den fysiske verden og kulturen ved at 

imitere og internalisere den bl.a. i form af rollelege. Tilegnelsen foregår i det 

Vygotsky kalder den nærmeste udviklingszone5. Ifølge Karpatschof (2002) bærer 

enhver form for legende virksomhed, herunder humoren, samme præg af 

tilegnelse og overskridelse idet den bidrager til at barnets sociale og kognitive 

formåen. Blandt andet bliver barnet gennem humoren fortrolig med socialt og 

kommunikativt samspil. Her er det netop læringen der ifølge Vygotsky trækker 

udviklingen med sig (Ibid.). 

 

De positive emotioner som følger med humoren, kan også udgøre en af 

årsagerne til at børn syntes at kunne huske episoder, hvori humoroplevelser 

indgår. Emotioner er udover det legende et andet vigtigt fænomen som optræder 

sammen med humor, og som får betydning for forandringer i barnets psykiske 

funktioner. 

Positive emotioner; et vindue til barnets psyke (640) 

Undersøgelser viser, at humor virker positivt ind på børns oplevelser og 

handlinger. En af årsagerne hertil, er bl.a. at emotioner, som vi skal se i det 

følgende, hænger sammen med den effekt humor har på børns erkendelser og 

handlinger (Martin 2007). Rod Martin mener at humor i sin essens er et 

emotionelt svar på morskab i en social kontekst, der udløses gennem en 

opfattelse af en spøgefuld inkongruens og udtrykkes gennem smil eller latter 

(Ibid.). 

 

I den klassisk forståelse af udvikling fremhæves emotioner da også, som centralt 

domæne. Cole & Cole (2009: 321) peger f.eks. på socialisering, som mediator for 

barnets evne til at beherske emotioner og forstå emotionelle udtryk. Gennem 

                                                
5 The Zone of proximate development (...) is the distance between the actual developmmental level 

as determined through problem solving under adult guidiance or in collaboration with more capable 

peers (Vygotsky 1978: 86) 
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socialisering lærer barnet i en alder af 2 til 6 år at anvende en række strategier til 

at regulere og kontrollere deres emotioner, så de matcher omverdenens krav 

(Ibid.). Strategierne udgør her forudsætninger for at kunne begå sig i den sociale 

verden (Ibid.). De positive emotioners betydning for barnets udvikling fremstår 

imidlertid uklare og underbelyst, ligesom betingelserne for at positive emotioner 

kan etableres, ikke indfanges i mere klassiske udviklingsforståelser (Cole & Cole 

2009 & Lopez & Snyder 2009). Vi mener her, at bl.a. Cole & Cole overser noget 

fundamentalt; nemlig at de positive emotioner udgør et vindue til psyken, i den 

forstand, at de sikrer at barnet mere aktivt kan udvikle og opnå nye færdigheder 

(Ibid.). The Broaden-and-Build-Theory neden for, hentet fra positiv psykologi, 

ser ikke emotioner som noget der skal reguleres gennem socialisering, men 

indfanger netop de potentialer der kan være forbundet med udfoldelse af 

emotioner (Ibid.). 

 

 ”The Broaden-and-Build Theory” - emotioner som psykisk fremmende (640) 

Hvad er det vi oplever vi morer os og griner, hvordan fortolker vi humorens 

tilstand og hvorfor kan det være en ide at se udviklingen af positive emotioner, 

som et mål i barnets udvikling? Gennem inddragelse af ”The Broaden-and-Build-

Theory” (herefter BBT) hentet fra positiv psykologi, vil vi forsøge at besvare 

disse spørgsmål (Cohn & Frederickson 2009: 15). Teorien peger på, at positive 

emotioner adskiller sig på en lang række punkter fra negative emotioner idet de 

positive emotioner: ”broaden people’s momentary thought-action repertoires and 

leads to actions that build personal resources” (Ibid: 15). Positive emotioner er 

ikke begrænsende af karakter, men udvider derimod vores tanke- og 

handlerepertoire. I dette lys fremstår emotioner som noget der kan vejlede vores 

erkendelser, hvilket er en pointe andre psykologiske traditioner også peger på. 

F.eks. er emotioner i den kritiske psykologi fremhævet som kognitive 

vurderinger af betydningsstrukturer i omverden set i forhold til subjektets 

behov (Dreier 2001: 41). Her er emotionerne vejledende når de fører til mere 

åbenlyse handletilskyndelser (Ibid.). 
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Både kritisk psykologi og BBT ville altså være enige om, at humor indebærer 

emotioner og kognition. I en kritisk psykologisk optik ville positive emotioner – 

f.eks. udløst blandt unge på 14 år i en klub på baggrund af et komisk teaterstykke 

opført af vennerne – afspejle forhold som BBT ikke indfanger; nemlig at den 

unges behov for f.eks. fællesskabsoplevelser eller noget legende lader sig opfylde 

under de givne betingelser. De positive emotioner vejleder erkendelsen hvor 

f.eks. handletilskyndelser som at grine og klappe træder frem.  BBT har dog et  

bestemt ærinde; nemlig at forklare hvorledes positive emotioner og psykisk 

sundhed sammenkædes. Her skaber de positive emotioner rum for nye tanker i 

et udvidet ”mind-set”, hvilket i sidste ende fører til at individet får øje på nye 

handlemuligheder (Frederickson 2009). 

 

Neden for ses Broaden-and-Build-Theory i en visuel fremstilling:  

 

 

 

Der er i modellen tale om en selvforstærkende proces, hvor positive emotioner i 

sidste ende fører flere positive emotioner med sig. Igennem teorien er det 

muligt, at konceptualisere hvordan psykiske strukturer - forbundet med 

humorens velbehag - forandres i en fremmende proces. Ifølge teorien vil det at 

have det sjovt, grine og være fornøjet udvide aktuelle tanke- og handle 

repertoirer hvilket igen opbygger vedvarende personlige ressourcer, som senere 
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skaber positiv forandring i velvære og sundhed (Ibid.). Et spørgsmål er 

imidlertid hvorledes processen starter i første omgang; hvad er midlet til at de 

første positive emotioner i modellen indledes. Teorien giver ikke umiddelbart 

konkrete bud. Ved at vende blikket mod humor, er det dog muligt at finde 

relevante svar på spørgsmålet. I relation til udvikling og humor peger Vejleskov 

(2008) på at humor udløser lyst og glæde, hvilket igen – som vi så det i BBT - 

fører til perspektivskift og nye erkendelser. Disse oplevelseskvaliteter bidrager 

ifølge Vejleskov helt konkret til barnets problemløsning og udvikling af nye 

handlefærdigheder (Ibid.). Som vi vil illustrere i det kommende eksempel kunne 

man på samme måde forestille sig humor som et middel, der ligefrem starter den 

fremmende proces fremhævet i BBT. 

 

10 årige Oscar; et eksempel på humor (271) 

Gennem et privat eksempel, ønsker vi at illustrere dels hvorledes humor kan 

sætte positive emotioner i gang og dels illustrerer sammenhængen mellem 

humor og erkendelser. Eksemplet retter sig mod en episode mellem vores 

veninde og hendes 10 årige dreng. Vores veninde var et år tidligere blevet skilt 

fra børnenes far. Ret efter finder hun en ny kæreste, der hurtigt flytter ind hos 

hende og hendes to drenge. Da forholdet efter fem måneder med mange 

skænderier opløses, flytter kæresten ud igen. Nye dage går, og da vores veninde 

en eftermiddag kommer hjem sammen med sin søn på 10 år og navnet på den 

seneste ekskæreste stadig står på døren, udbryder hun: ”jaaa Oscar vi må nok 

også hellere se at få det navneskilt ned”. Sønnen kigger med et glimt i øjet på sin 

mor og svarer: ”Ja han bor her jo heller ikke mere”. Denne sidste replik fører til at 

søn og mor får øjenkontakt og øjeblikkeligt bryder ud i (fælles) latter. 

 

Eksemplet her illustrer nogle basale træk ved humorens oplevelsesmæssige 

karakter. Nemlig, at ordene heller ikke, på metaforisk vis rummer fortættede og 

overraskende betydningsdannelser, som en form for inkongruens. Oscar udviser 

samtidig en forståelse for moderen som udviser en affektiv afstemning udtrykt i 

blikket og latteren. Oscar byder i samspillet pludselig ind med et bredere (og 

nyt?) perspektiv, som en form for fortælling om det der er sket i hans og 
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moderens liv. Dreng og mor placeres her i en fælles forståelse og fælles handling 

manifesteret i latteren. Forskellen mellem barn og voksen, synes her i et 

oplevelsesøjeblik at være udvisket, ligesom de positive emotioner situationen 

afstedkommer ikke alene bør anskues som indre psykiske funktioner i barnet, 

men som noget der bliver muligt at dele med omsorgspersonen gennem 

humoren. 

 

Vi har tidligere illustreret at latter er humorens udtryksform. Humorforsker R.L. 

Latta er modsat Fredrickson mere konkret inde på, hvorledes positive emotioner 

igangsættes. For Latta er processen at barnet i øjeblikket, som vi så det med 

Oscar bliver opmærksom på en ny måde. Herefter sker der et tankemæssigt skift 

eller ny orientering som så fører til latter. Hos Latta er det denne proces og i 

sidste ende latteren, der frembringer en følelse af velbehag idet det bliver muligt 

at forlade en tidligere anspændt situation. Den fænomenologiske subjektive 

oplevelsestilstand, knyttet til humor er her bredere end egentlig følelsesmæssig 

respons, idet den indebærer fortolkninger og afladning af anspændthed (Ibid.). 

For Oscar er hele oplevelsen med mor på trappen måske netop afladende for den 

anspændthed der kan være omkring faderens fraflytning ligesom hans 

perspektiv og indslag sætter gang i mere positive emotioner, der i et 

øjebliksbillede kan deles med moderen. 

 

BBT teorien illustrerer at Oscar og hans mor måske slet ikke er så forskellige, når 

det kommer til en række oplevelsesmæssige kvaliteter, der er knyttet til humor 

idet latter grundlæggende: ”appears to signal openness to new, friendly 

interactions (broadening), which can lead til lasting social bonds and attachments” 

(Cohn & Fredrickson 2009: 15). Humorens – herunder latterens mere 

langsigtede funktion - kan i lyset af BBT anskues som en måde hvor på børn 

såvel som voksne opnår kontakt til, og knyttes til andre idet individet gennem 

latteren oplever anerkendelse eller signalerer åbenhed til omverdenen. Oscar og 

mor opnår måske netop gennem latteren en tættere kontakt i en aktuel og 

vanskelig periode af deres liv, ligesom handlemuligheder udvides gennem de 

positive emotioner. 
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Vi er opmærksomme på, at barnets alder og placering i en given 

udviklingsproces, har betydning for måden hvorpå man frit kan overføre de 

teoretiske begreber anvendt i BBT. Generelt inddrager Fredrickson selv barnet 

som led i at illustrere en række pointer. Lopez & Snyder (2009) fremhæver 

samtidig, at BBT udgør basisforhold i psykiske processer, men at man naturligvis 

i et udviklingsperspektiv må tage højde for barnets psykiske og fysiske udvikling 

samt de udviklingsopgaver barnet står overfor. I eksemplet ovenfor er Oscar 

f.eks. i stand til verbalt og afstemt at respondere på moderens udsagn, ligesom 

han evner at reflektere over fortid og nutid. Samtidig må Oscars motiv for at 

”joke” inddrages i en overvejelse af, hvilke livsopgaver han p.t. er rettet mod. 

Måske forsøger han netop i sin udvikling at forholde sig til de nye livsbetingelser 

der er knyttet til at hans far er flyttet ligesom han har måttet forholde sig til at 

mor har nye kærester. Kærester som flytter ind og herefter ud igen. 

 

Gennem Fridrickson’s perspektiv knyttes humor og emotioner primært til 

individualitet, og ikke til subjektets vurdering af omgivelserne som vi ser den i 

den kulturhistoriske skole repræsenteret ved kritiske psykologi. Fremstillingen 

gør det imidlertid muligt at argumentere for humorens berettigelse i barnets 

hverdagssammenhæng; som et middel til at fremme erkendelser og understøtte 

relationer. 

 

AFRUNDING; HUMORENS STRUKTUR OG GENESE – ET 

UDVIKLINGSPERSPEKTIV (271) 

Nu har vi set at humorens relation til udvikling involverer kognitive, emotionelle 

og sociale elementer. Gennem inddragelse af forskellige teoretiske forståelser af 

barnet, tildeles disse forskellig vægt. Humorforskningen tager afsæt i den 

kognitive forståelse, hvor kognitive strukturer afspejler verden og organiserer 

erkendelsen, også omkring humor. Dermed kan de ses som konstruerende for 

barnets humor. I denne tilgang tildeles omgivelserne ikke nævneværdig 

betydning, hvorfor humor og udvikling i særlig grad fremstår som mere 

universelle fænomener, barnet evner når den kognitive modning er på plads. 

Gennem inddragelse af artefakt- og kontraktbegrebet, har vi illustreret hvorledes 
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konteksten kan anskues som konstituerende for barnets psykiske funktioner 

som bl.a. kognition, emotion og erkendelser knyttet til humoren. Her bliver det 

muligt at pege på overindividuelle træk ved humoren, samt hvorledes humor 

bidrager positivt til barnets kulturelle og samfundsmæssige tilegnelsesproces. 

Det er analyseret hvorledes humorindhold er aldersbetinget, ligesom affektiv 

afstemning har betydning for barnets fornemmelse af den andens 

følelsestilstande koblet til humoren. Endelig indfanger de legende og emotionelle 

aspekter, at der er elementer i humoren hvor et voksencentrisk syn på barnet 

forsvinder. Grundlæggende kan humor ses som en virksomhed hvorigennem 

barnet, sommetider med støtte fra voksne eller kammerater, bidrager til sin egen 

trivsel, læring og udvikling.  
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HUMORENS PSYKOLOGISKE FUNKTIONER (FÆLLES) 

I kommende afsnit retter vi en mere uddybende analyse af humorens funktion i 

relation til barnets udvikling. Vi vil analysere om humor kan ses som 

beskyttende faktor, hvilke fordele der er forbundet med at et barn tilbydes 

humor som en måde at være sammen på, om humor kan bruges som et 

copingredskab og om der findes bevis for at humor kan kædes sammen med 

social status i en gruppe. Spørgsmålene besvares ved at opdele humoren i 

emotionelle, kognitive og sociale funktioner. 

HUMORENS EMOTIONELLE FUNKTION; AT PUNKTERE EN ANSPÆNDT 

SITUATION (271) 

Freud pegede i sine tidlige analyser på, at jokes og vitser er en social acceptabel 

måde at komme af med spænding og angst (Freud 1994). I den nyere forskning 

har Martin Führ (2008) i lighed fremhævet, at humor er en måde at bryde 

tavsheden om svære eller tabubelagte emner på, idet humoren punkterer en 

ellers anspændt oplevelse eller situation. I humorens mangfoldige og 

inkongruente natur, er det naturligt at se verden på en anden måde end man 

normalt gør (Ibid). I konfliktsituationer f.eks. opstået i børnehaven kan man 

forestille sig pædagoger tilbyde humor som konstruktivt og afværgende redskab. 

Gennem alternative, overraskende og mere uhøjtidelige fortællinger koblet til en 

svær situation, kan humoren erstatte oplevelser af angst og ubehag med mere 

lyse perspektiver, der samlet afværger ubehagelige følelsestilstande. Netop pga. 

humorens kompleksitet, kan det være vanskeligt at sikre sig, at det legende 

udtryk modtages positivt hos barnet, hvorfor muligheden synes vanskelig at 

implementere. Vi mener dog, at dette i særlig grad hænger sammen med at 

humor som pædagogisk redskab i praksissammenhænge, kun er ganske svagt 

belyst, hvorfor pædagogen ikke har erfaring at trække på (Ibid.). Tanken om 

humor som pædagogisk værktøj er imidlertid god, idet humor bl.a. anskues som 

faciliterende for alternative betydningsdannelser og emotionelle skift (Führ 

2008 & Martin 2007).  Humorforskningen fremhæver da også at humor 

herigennem kan udgøre en beskyttende faktor for barnets positive tilpasning og 

udvikling (Ibid. & Marsten, Herbers & Reed 2009). 
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HUMORENS KOGNITIVE FUNKTION; HUMOR SOM COPING (271) 

Humor kan være den metode et barn selv anvender som en slags 

forsvarsmekanisme eller coping-mekanisme for at undgå eller håndtere en 

ubehagelig eller ydmygende situation (Führ 2008). Mens Freud anså humor som 

en af de højeste former for forsvar mod ubevidste kræfter, så fremhæver 

Mishkinsky at humor som coping-redskab: ”is based on cognitive processes that 

do not  reject or ignore the demands of reality” (Ibid.: 2). Fælles for begge 

perspektiver er, at humor fungerer som en måde hvorpå mennesket kan 

håndtere ubehagelige aspekter af livet. Führ (2008) har i sin interview- og 

spørgeskemaundersøgelse af 960 11-14- årige peget på at humor anvendes som 

copingredskab hos skolebørn. Her kan humor beskytte barnets udvikling, og 

bidrage til resiliens under vanskelige betingelser (Ibid.). Humor er her en måde 

at komme omkring stressende og trængte situationer på og en måde at håndtere 

udviklingsopgaver på (Ibid.). Man kunne forestille sig et barn med dansk som 

fremmedsprog, der i en læringssammenhæng udfordres på sine boglige 

danskkundskaber. Her kan et barn der evner at bruge humoren komme uden om 

en ydmygende følelse ved at undgå at klassen griner af hans inkompetence, men 

i stedet griner af hans joke eller humoristiske adfærd. Führs (2008) 

undersøgelse er især interessant fordi den understøtter ideen om, at børn i 

skolealderen anvender humor som copingredskab. Undersøgelsen har imidlertid 

vanskeligt ved at svare på, om humor som copingredskab, er et mere stabilt træk 

ved barnet som en slags humoristisk sans eller om det er en strategi barnet mere 

aktivt til– og fravælger. Om end undersøgelsen fremhæver, at humor som coping 

er noget børnene bl.a. lærer ved at efterligne rollemodeller og kammerater, 

hvilket taler for at humoren ikke er en fast kerne i barnets psyke, så indeholder 

undersøgelsens resultater ikke mere understøttende argumenter herfor (Ibid). 

 

HUMORENS SOCIALE FUNKTIONER (640) 

Humor og latter er i sin natur kommunikativ og social (Martin 2007). Nedenfor 

rejses et spørgsmålet om hvilke fordele der er forbundet med at vokse op i 

omgivelser, hvor humor er en del af det daglige samspil, ligesom vi vil pege på de 
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fordele, der kan være forbundet med at barnet anvender humor sammen med 

andre. 

Humoroplevelser som anerkendelser og gentagelser i barnets selvbiografi 

(640)  

Vi ved bl.a. fra udviklingspsykologien at mennesket dybest set er et socialt 

væsen, der har behov for at være del af et socialt fællesskab, og blive anerkendt 

af andre (Bowlby 1998). Ifølge Fuhr (2008) har smil, glimt i øjet og måden 

hvorpå vi uhøjtideligt henvender os til hinanden stor betydning for om andre 

opfatter os som åbne, anerkendende og tilgængelige. Vi har argumenteret for at 

humor, kan bidrage til børns læring og udvikling. Børn udvikler sig imidlertid 

ikke bare automatisk fordi de udtrykker sig humoristisk. Udviklingen afhænger 

bl.a. af de humormuligheder der tilbydes, de forældre, andre voksne og 

pædagogers syn på humor og aktive forholden sig til børnenes humor. Nedenfor 

illustreres det hvordan humor-oplevelser i barnets nære sociale fællesskaber, er 

udtryk for en socialitet, der bidrager positivt til barnets udvikling. 

 

Lefcourt & Martin har med inspiration fra Stern argumenteret for at smil og 

latter har en social funktion allerede i de første levemåneder: ”Gennem det 

sociale smil er spædbarnet i stand til at modificere omsorgspersonens adfærd (...). 

På den måde bliver affektiv adfærd som smil og latter en kommunikativ modalitet, 

gennem hvilken spædbarnet og omsorgspersonen lærer, hvordan de skal eller ikke 

skal koordinere deres interaktive udvekslinger” (Fuhr 2008: 208). Disse 

mekanismer er ifølge Lefcourt & Martin forløbere til den anerkendende funktion 

humor har mellem den voksne og barnet, ligesom eksemplet illustrerer at 

barnet, via latter aktivt kan påvirke sine omgivelser og på den måde sine 

udviklingsbetingelser (Ibid). Tilbagevendende og anerkendende humor-

oplevelser med andre vil da også ifølge Lefcourt & Martin medierer barnets tillid 

og tryghed. Man kan forestille sig to mindre søskende der på en stille søndag i 

morskab har sjasket badeværelset og tøj til med vand i et forsøg på at afholde 

skønhedssalon for en flok bamser. Når mor og far kan se det morsomme og 

overraskende i denne situation, og klukkende dukker op i døren, så er det muligt 

at forstå humoren anerkendende og tillidsskabende funktion. Ifølge Hundeide 
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(2008: 51) ville gentagne og anerkendende oplevelser hvor humor og latter 

deles mellem barnet og omsorgspersonen kunne ses som en måde hvorpå en 

overordnet metakontrakt omkring tillid understøttes. Metakontrakter består 

netop i gentagelser af mere fortløbende samspilssituationer. 

 

Anthony Giddens beskriver på en anden måde hvorledes en ontologisk 

sikkerhed6, som rummer eksistentiel fornemmelse af tillid, netop udvikles 

gennem en række tilbagevendende positive oplevelser i det lille barns samvær 

med sin omsorgsperson (Kaspersen 2007: 435). Man kan her forestille sig, at 

latter-oplevelser mellem barnet og den voksne f.eks. i morsomme, uhøjtidelige 

og tilbagevendende tandbørste-, putte-, eller drille-mor ritualer indarbejdes som 

rutiner i barnets hverdagssituationer. Rutiner der medierer tillid mellem barnet 

og den voksne og som i sidste ende udgør en del af barnets biografi. Når 

ontologisk sikkerhed er et afgørende begreb i Giddens modernitetsanalyse, er 

det fordi den sikrer individets udvikling af selvidentitet7, forstået som selvet som 

det refleksivt forstås af personen på baggrund af vedkommendes selvbiografi 

(Kaspersen 2007: 436). Den ontologiske sikkerhed med dertilhørende rutiner i 

barnets familieliv udgør altså et fundament for barnets identitet, ligesom den 

sikrer en tiltro til en social verden der rummer et væld af valgmuligheder. I dette 

perspektiv kan man altså argumentere for at tilbagevendende humor-oplevelser 

er faciliterende for den tryghed og sikkerhed der danner ramme for 

identitetsdannelsen, idet oplevelserne udgør delelementer i en 

sammenhængende selvbiografi. Barnet fremstår her som et knudepunkt i et 

netværk af sociale processer, hvor et familieklima der rummer anerkendende 

humor indgår som beskyttende faktor for barnets udvikling. 

 

 

                                                
6 Ontologisk sikkerhed tager afsæt i tillid til ekspertsystemer, praktisk bevidsthed, samt i individets 

selvbiografi (Kaspersen 2007). 

7 Selvidentiteten skal ifølge Giddens forstås som et refleksivt projekt, idet den refleksivitet som er 

karakteristisk for moderniteten også gennemtrænger selvets kerne (Kaspersen 2007: 436) 
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Humor set i relation til social anerkendelse, status og accept (271) 

En empirisk undersøgelse af børns humoranvendelse fremhæver humorens 

kommunikative og sociale funktion (Führ 2008: 210). Undersøgelsen viser, at 

børn søger andre børn, der anvender humor. Når børn vælger sådan, er det ifølge 

Führ fordi humor kan understøtte og udbygge relationer ligesom en positiv 

indstilling signalerer overskud og handlekraft. F.eks. nævner Führ hvordan det at 

skolebørn kan grine af sig selv, når noget mislykkedes, får stor betydning for om 

andre børn en anden gang vil indgå i gruppe med vedkommende (Ibid.). Et andet 

studie gennemført af Søbstad på 4. og 8. klassetrin i den norske folkeskole, viser 

hvilken effekt humor har på social anerkendelse, status og accept. Søbstad fandt 

at børn der kunne kommunikerer (socialt acceptabelt) gennem humoristiske 

udtryk ”var mere populære i klassen, havde flere kontakter og blev lettere 

accepteret af andre børn” (Führ 2008: 212). På den måde bidrog 

humoranvendelsen til barnets positive sociale placering i status og accept. Man 

kan her se, hvordan børn der anvender humor, påvirker egne udviklingsstier 

positivt, idet humoranvendelsen i særlig grad medfører positive modreaktioner 

fra omgivelserne. 

 

Humor har samlet set flere betydningsfulde virkninger i skæringspunktet 

mellem sociale, kognitive, og emotionelle funktioner. Flere af disse funktioner 

humor har for barnet, ligner de funktioner der forbindes med leg; Nemlig at 

legens funktion er angstbearbejdende, skaber af erkendelse og social udvikling 

samt at leg er en kulturel tilegnelsesproces (Broström 2002, Vygotsky 1978). 

Humor har som vi har set også andre funktioner idet den knytter voksne og børn 

sammen i fælles motiv om noget betydningsfuldt og lystbetonet, som gives 

mulighed for udvikling. I form af bl.a. coping og tillidsskabende funktioner kan 

humor samtidig , udgøre en beskyttende faktor for barnets udvikling. Generelt 

må humorens funktioner ses i lyset af barnets indstilling, aktuelle 

udviklingsopgaver og kulturelle og samfundsmæssige betingelser. 
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KONKLUSION (FÆLLES) 

Ovenstående undersøgelse tager udgangspunkt i en fænomenbeskrivelse hvor 

humor anskues positivt. Her vægtes det relations- og psykisk fremmende ved 

humoren hvilket står i kontrast til den destruktive humor, der i sin karakter 

knyttes til magt, selvhævdelse og nedbrydende virkninger. 

 

Humor indgår i en kontekstuel og kulturel struktursammenhæng, hvorfor humor 

ikke alene kan ses som et individualistisk fænomen. I den kulturhistoriske 

tradition er humor opstået på baggrund af historiske, kulturelle og 

samfundsmæssige praksisser, hvori barnet deltager. Den kognitive tradition som 

humorforskningen især tager udgangspunkt i, understreger som den 

kulturhistoriske tradition erfaringsfortolkningens rolle.  Men hvor der i den 

kognitive tradition opstår et adskilt forhold mellem barnet og dets omgivelser, så 

kendetegner den kulturhistoriske tradition et indre forhold, idet der er tale om 

interaktive systemer som ikke kan forstås hver for sig. Barnet konstitueres her 

gennem interaktionen med andre mennesker, ligesom det gensidigt påvirker 

sine omgivelser. Pointen er, at den stærkt kognitivt inspirerede tilgang overser 

noget fundamentalt ved humoren. Nemlig at humorinteraktioner og -erkendelser 

afspejler en historisk og kulturel praksistradition. Her bliver sociale 

interaktioner omkring humor selve kilden til indholdet i psykiske funktioner, 

hvilket erstatter tanken om mere isolerede indre oplevelsesmæssige tilstande i 

humoren. Et barns humoroplevelser og -adfærd kan således ikke reduceres til et 

skarpt afgrænset enkeltindivid, men må ses som et udtryk for betydningsfulde 

kræfter i den gruppe, det sociale fællesskab og den kultur barnet er henvist til at 

leve sit liv i. Gennem humoren som artefakt og gennem humor-kontrakter med 

andre børn og voksne, opnår barnet samværskompetencer der er nødvendige for 

at begå sig i kulturen – herunder at kunne anvende humoren rettidigt og 

hensynsfuldt.  

Vi har argumenteret for at indholdet i humor er aldersbestemt, ligesom en vis 

kognitiv modning og affektiv afstemning ses som forudsætning for kompleks og 

konstruktiv humorudfoldelse. Gennem en analysen af den emotionelle og 

legende struktursammenhæng humor indgår i, blev det tydeligt at et 
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voksencentrisk perspektiv på barnet mere eller mindre udviskes i humoren. Her 

bidrager det legende til social- og kognitiv formåen ligesom positive emotioner 

kan ses som et middel til at facilitere en ændring i psykiske strukturer, idet de 

virker udvidende på en række tanke- og handlerepertoirer. Mere konkret kan 

dette støtte barnet i dets problemløsning og udvikling af handlefærdigheder. 

 

I barnets liv kan humor have forskellige beskyttende funktioner for barnets 

positive tilpasning og udvikling. Blandt andet en emotionel funktion, hvor humor 

kan punktere en anspændt situation og facilitere nye betydningsdannelser. 

Humor rummer derudover en kognitiv funktion som en måde for barnet at cope 

med vanskelige livs- eller udviklingsopgaver. Endelig knytter der sig til humoren 

en række sociale og beskyttende funktioner. For det første kan humoroplevelser 

i familien mediere tillid og tryghed, og for det andet kan barnets 

humorudfoldelse bidrage til social status og anerkendelse i samværet med andre 

børn. Basalt set fungerer humor her som et kommunikativt redskab, der 

understøtter relationer mellem barnet og dets omgivelser. Generelt kan man tale 

for, at humor finder sin berettigelse i børnelivet på tværs af forskellige 

institutionelle rammer. 

PERSPEKTIV (FÆLLES) 

Vi vil pege på, at den konstruktive humor som relations- og psykisk 

strukturfremmende kræver en særlig balance mellem kognitive forudsætninger 

hos barnet, positive emotionelle oplevelseskvaliteter samt intersubjektive, 

sociale og kulturelle afkodninger, der ikke er givet for barnet på forhånd, men 

udvikles i takt med barnets deltagelse i sociale interaktioner og fællesskaber. 

Opstående opgave kunne på denne måde med omvendt fortegn have handlet om, 

hvorledes den destruktive humor udvikles og opstår samt hvilke negative 

effekter dette kunne have for barnets udvikling. Om end perspektiverne og 

teorierne ville have set anderledes ud, så er der imidlertid pointer fra 

ovenstående som ville kunne belyse de negative konsekvenser af humorens 

bagside.  Det vigtige her er, at humoren ikke reduceres til en enkel normativ 

funktion og betydning som i kun god eller alene dårlig, og at den skarpt optrukne 
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modsætning giver plads til alle de mellemformer virkeligheden nu en gang også 

rummer.   

 

Helt grundlæggende finder vi dog, at der er gode grunde til at gøre plads til 

humorens sjove oplevelser og positive emotioner i praksis med og omkring børn, 

ligesom der inden for udviklingspsykologien bør gives plads til humor som 

fænomen. Måske skal vi ikke være bange for at det går galt, når humor ses i 

relation til børn, men i stedet forholde os videnskabeligt til de potentialer, der 

kan være ved humoren som fænomen i barnets livsverden. 
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