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Når alverdens humorforskere mødes til internatio-

nale konferencer, kan de fortsat ikke blive enige om,

hvad humor er. Der er dog bred enighed om, at hu-

mor spiller en central rolle for at skabe kontakter

mellem mennesker og som middel til at overvinde

de nederlag, alle mennesker møder i tilværelsen. 

Ifølge en af de eneste humorforskere i Danmark

gælder det også børn, som udsættes for mobning.

Martin Führ fra Institut for pædagogisk psykologi ved

Danmarks Pædagogiske Universitet har undersøgt

humorens funktion og fremtrædelsesformer blandt

1.100 børn i alderen 11-14 år. 

Undersøgelsen viser blandt andet, at børn med en

svagt udviklet humoristisk sans har sværere ved at

skabe sig et socialt netværk, og at de lettere bliver

ofre for mobning. Men undersøgelsen viser også, at

børn kan bruge humor til at beskytte sig mod mob-

beangreb. 

Ifølge Martin Führ er forklaringen, at mobbere kun

mobber andre børn, hvis de reagerer på en bestemt

måde.

»Mobberne har behov for, at deres mobning giver

det ønskede resultat, nemlig at det andet barn bliver

tosset eller ked af det. Når der kommer en ny elev i

klassen, vil mobberne for eksempel prøve at finde

de ømme punkter. Men hvis barnet svarer med hu-

mor, stopper mobningen, fordi virkningen udebli-

ver,« siger Martin Führ

Humorforladte er lette ofre

Ifølge hans undersøgelse er humor almindeligt fore-

kommende i 90 procent af børnenes hjem. Det be-

tyder, at det overvejende flertal af børn føler sig for-

trolige med at bruge humor i deres omgang med

andre mennesker. Restgruppen på omkring 10 pro-

cent er typisk børn fra hjem, hvor forældrene ikke

bruger humor, og derfor har børnene heller ikke ud-

viklet en sans for humor som socialt redskab. 

Det er netop denne gruppe af børn, som er i risiko-

gruppen for at blive udsat for mobning, siger Martin

Führ.

»Undersøgelsen viser, at børn, der ikke har sans

for humor, har et lavere selvværd og oftere bliver

mobbet end børn med højt selvværd. De humorfor-

ladte børn risikerer at blive lette mobbeofre, fordi de

ikke kan komme med den afvæbnende replik, der

sikrer dem mod, at mobningen sårer eller gør ondt.«

Martin Führ definerer mobning som en adfærd, der

bevidst har til formål at såre eller ydmyge et andet

menneske. Drillerier er derimod sjove og spøgefulde

og har til hensigt at skabe kontakt eller prøve kræf-

ter med selvhøjtidelige mennesker. Men som ud-

gangspunkt er drillerier ikke ondt ment.

For lærere, pædagoger og andre voksne tæt på

børnene er det interessant, at mobbeofrene selv er

opmærksomme på, at de mangler strategier til at for-

hindre mobning. I sin undersøgelse har Martin Führ

lavet kvalitative interviews med 53 børn på 14-15 år.

Her fortæller børn, som ofte bliver mobbet, at de har

bemærket, at deres jævnaldrende kammerater er

bedre til at gøre sig modstandsdygtige mod mobning.

»I undersøgelsen sagde de humorforladte børn

med lavt selvværd, at nogle af deres kammerater

kunne håndtere småkonflikter ved hjælp af humor –

og nu ville de selv afprøve det som en bevidst stra-

tegi. Ikke fordi det var morsomt at blive drillet, men

fordi de var trætte af, at de hele tiden blev kede af

det,« siger Martin Führ, der mener, at lærere og

pædagoger tæt på børnene skal være opmærk-

somme på at støtte børnene i at udvikle den

humoristiske sans, så de får succes med strategien. 

»Vi skal blive bedre til at tyde og forstå børns humor

og selv bruge humor i vores arbejde. Dermed kan vi

også lære børn uden humor at tilegne sig disse fær-

digheder.«

Uenighed om udbredelse

Mobning er en af de mest ubehagelige, men også

bedst beskrevne sociale omgangsformer blandt

børn. Således giver en søgning på ‘mobning’ i Dan-

marks Pædagogiske Biblioteks database ikke færre

end 281 henvisninger til bøger. Ingen af disse be-

skæftiger sig dog med, hvordan humor kan stoppe

mobning.

De senere år har indsatsen mod mobning blandt

børn især fokuseret på landsdækkende kampagner

og formulering af lokale mobbepolitikker på sko-

lerne. Initiativer har betydet, at omfanget af mob-

ning på fire år er halveret.

Martin Führ finder det opmuntrende, at det er lyk-

kedes at reducere forekomsten af mobning ved at

gøre børnene bevidste om, at de sårer andre ved at

mobbe. Men han peger også på, at børn og voksne

fortsat har vidt forskellige opfattelser af, hvad mob-

ning egentlig er. 

En aktuel undersøgelse fra Dansk Center for Under-

visningsmiljø viser således, at skolelærere opfatter

mobning som langt mere udbredt end børnene selv.

Ifølge undersøgelsen vurderer lærerne, at 20-25 pro-

cent af børnene bliver mobbet, mens eleverne selv

sætter tallet til 15 procent, hvoraf kun 5 procent bli-

ver mobbet ofte. Samtidig viser undersøgelsen, at

kvindelige lærere oplever, at mobning er mest ud-
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På fire år er antallet af børn, der bliver mobbet, halveret. Men tallet kan nedbringes yderligere, hvis lærere og pædagoger bliver

bedre til at forstå humorens væsen. Børn kan nemlig bruge humor som værn mod mobbeangreb, siger adjunkt Martin Führ fra

Danmarks Pædagogiske Universitet. 

»Børn, der ikke har sans for humor, har
et lavere selvværd og bliver oftere mob-
bet end børn med højt selvværd.«

»Vi risikerer, at vi som pædagogisk
personale tyder signalerne forkert og
slår ned på alle drillerier – også de
uskyldige.«
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I forbindelse med sin humorundersøgelse har Martin Führ spurgt 1.100 børn

om de ville henvende sig til et grinende, neutralt, surt eller grædende ansigt,

hvis de ville have det sjovt:

Langt de fleste børn foretrak at henvende sig til en tegning med et grinende

ansigt. Det gjaldt også, hvis de bare ville snakke med et andet menneske. 

en blandt børnene svarede en gruppe på seks  procent, at hvis de skulle have

det skægt, ville de henvende sig til det grædende ansigt, 

Ifølge Martin Führ tilhører de seks procent gruppen af mobbere med lavt

selvværd, som leder efter en person, de kan gøre grin med.

»Mobberne ved, at hvis de bare trykker på den rigtige knap, eksploderer mob-

beofferet. De bruger drilleriet til at få sig et billigt grin på andres bekostning.

De fryder sig over, at de andre er så dumme, at de bliver kede af det.«
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bredt. Jo større anciennitet lærerne har, desto lavere

vurderer de problemets omfang.

Voksne skal forstå børns humor

Martin Führ mener, at uoverensstemmelserne af-

spejler, at børn og voksne har forskellig humor, og

derfor kan det være svært for de voksne at forstå,

hvor børnene selv sætter grænsen mellem uskyldige

drillerier og regulær mobning. Men selv om drilleri

med voksne øjne kan virke voldsomt, er det ikke sik-

kert, at børnene selv opfatter det sådan.

»Vi skal blive bedre til at tyde, hvordan børn op-

fatter mobning. Når børn og voksnes opfattelse af

problemets omfang er så langt fra hinanden, risike-

rer vi, at vi som pædagogisk personale tyder signa-

lerne forkert og slår ned på alle drillerier – også de

uskyldige. Dermed dræber vi børnenes sociale sam-

vær, og den rigtige mobning flytter ud i skolegården

eller andre steder, hvor de voksne ikke er til stede,«

siger Martin Führ.

For at undgå at de voksne intervenerer på et forkert

tidspunkt eller løst grundlag, skal det professionelle

personale blive bedre til at afkode børnenes signaler

og forstå, at forskellige børn har forskellige grænser.

Det er nemlig børnene selv, der er de nærmeste til at

vurdere, om de bliver udsat for mobning eller ej.

»Når nogle børn oplever, at uskyldige drillerier kan

virke sårende, kan læreren måske forklare, at drille-

rierne slet ikke er så ondt ment – og til børn, der dril-

ler, skal man fortælle, at de skal vise hensyn over for

kammerater, som ikke griner, når de bliver drillet.«

Blondiner griner af vitser

Et af Martin Führs mest overraskende undersøgel-

sesresultater er, at de fleste børn allerede som 12-

årige har en humor, som på mange måder svarer til

de voksnes. Lærere og pædagoger har med andre

ord gode betingelser for at bruge humor i det pæda-

gogisk psykologiske arbejde – ikke mindst fordi bør-

af pigerne med lyst hår i undersøgelsen svaret, at de

selv kan grine af blondinevitserne – hvis de vel at

mærke er sjove.« y
Jakob Albrecht,

jaal@dpu.dk
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Humor kan stoppe mobning

Martin Führ 
er uddannet lærer og cand.pæd.psyk. fra Danmarks

Lærerhøjskole. Han har siden 2002 været ansat som ad-

junkt i udviklingspsykologi ved Danmarks Pædagogiske

Universitet, Institut for pædagogisk psykologi.

Som forskningsprojekt har Martin Führ humor som psy-

kologisk fænomen. Han har undersøgt humorens form

og funktion blandt 1.100 børn i aldersgruppen 11-14 år,

som han skriver ph.d.-afhandling om.

Martin Führ er medlem af Nordisk Netværk for Humor-

forskere og er sammen med professor Hans Vejleskov

de eneste danske medlemmer af International Society

for Humor Studies (ISHS), der tæller humoreksperter

inden for discipliner som psykologi, medicin, lingvistik,

litteratur, politik, uddannelse, pædagogik og filosofi.

Når sammenslutningen holder verdenskongres på Dan-

marks Pædagogiske Universitet i juli 2006, er Martin

Führ formand.

Fakta
Siden 1998 er antallet af danske børn involveret i

mobning faldet markant. Det fremgår af det seneste

skolebørnsprojekt fra Institut for Folkesundhedsviden-

skab ved Københavns Universitet.

I 1998 blev 25 procent af børnene mobbet mindst

nogle gange om måneden. I 2002 var tallet faldet til

11 procent. Samtidig er andelen af mobbere faldet

markant fra 33 procent til 12 procent. Undersøgelsen

er baseret på interview med 5.000 skoleelever fra

hele landet. Det er tredje gang, at omfanget af mob-

ning måles herhjemme. Men det er første gang, at der

er registreret et fald. På Institut for Folkesundheds-

videnskab arbejder man med den hypotese, at faldet

især er slået igennem på skoler med en mobbepolitik.

nene selv opfatter humoristisk sans som en af de

mest værdifulde sociale kompetencer.

»Det fascinerende er, at lærere kan bruge humor

uden at miste børnenes respekt. Så længe de voksne

sætter grænser, bliver de ikke opfattet som pause-

klovne,« siger Martin Führ, der foreslår, at lærere kan

bruge drillerier som anledning til at lave for eksem-

pel rollespil eller teaterstykker om de aktuelle tanker

og følelser, drillerierne afspejler.

Børns humor – og dermed drillerier – er et billede

på, hvor børnene befinder sig i deres udvikling. Det

er derfor, drenge på 13 år har en forkærlighed for

blondinevittigheder, som de kan bruge til at drille

unge smukke piger i deres klasse, der tilsyneladende

kommer let igennem livet, fordi de har udseendet

med sig.

»Hvis pigen er glad, intelligent og frisk, er det jo

ikke en type vittigheder, der sårer. Faktisk har nogle




