
 

 

 

Lærerkursus i humor 
 

Træning i at bruge lærerens og elevernes humor 

til gode læringsmiljøer og god undervisning 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humor er et kraftigt redskab til læring 
 

Humor kan skabe gode relationer, opmærksomhed, 

nysgerrighed, ny indsigt, kreativitet, glæde, enga-

gement, afspænding, oplevelser af mestring, fremme 

modstandsdygtighed og modvirke stress. 

 Men humor er også et uforudsigeligt redskab. 

Den er flertydig, upræcis, ikke-alvorlig, stærkt indi-

viduel, kan have mange former, mange virkninger - 

og ikke altid gode. 

 Humor foregår under alle omstændigheder. Det 

har stor værdi for lærere at kunne håndtere den 

uhåndterlige humor og nyttiggøre dens store mulig-

heder og forebygge dens skader. 

 

Kurset er for lærere fra samme skole 
 

Deltagerne udvikler deres egen humor til brug i 

egen undervisning og træner i at udnytte elevernes 

humor også. Deltagerne inspirerer hinanden og 

evaluerer sig selv. Resultaterne er individuelle og 

skabes af den enkelte lærer i sin egen klasse. 

 Kurset er både for lærere med og uden humori-

stisk sans. Det afgørende er at deltagerne er motive-

rede for at arbejde med egen og elevernes humor. 

 Kurset er egnet til alle niveauer fra folkeskole til 

universitet og voksenundervisning. 
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4 workshops 
 

 

Kurset består af 4 faciliterede workshops á 2 timer 

med lærerkolleger og mellemliggende afprøvninger 

i lærernes egen praksis: 

 

 

 

 

1. Lærerens udvikling af egen humor  

 

 

 

2. Lærerens formidling af humor til eleverne 

 

 

 

3. Mobilisering af elevernes humor 

 

 

 

4. Evaluering og fortsat udvikling 

 

 

 

 

 

1. Lærerens udvikling af egen humor 
 

Første workshop skal udvikle og støtte den enkelte 

lærers egen fornemmelse, blik og øre for humor der 

virker som ønsket. Workshoppen afholdes kort in-

den begyndelsen af et undervisningsforløb, fx ved 

semesterstart. Programmet er: 

1. Introduktion til humorens teori, praksis og mu-

ligheder for at skabe relationer, trivsel og læring. 

2. Udveksling af deltagernes erfaringer, både 

med forberedt og med spontan humor i klasseloka-

let. Hvor går grænsen for hvad der morsomt – for 

eleverne, for lærerne, for skolen og for andre? 

3. Opgave til næste gang: Find film, fotos, teg-

ninger, lyd, rekvisitter, vittigheder, historier og me-

get gerne selvironi som (1) læreren selv synes er 

morsomt og (2) kan bruges fagligt relevant.  

 

 

2. Lærerens formidling af humor 
 

Anden workshop afholdes 1-2 uger efter den første 

og forbereder formidling af det morsomme stof til 

eleverne i praksis. Programmet er: 

1. Udveksling og evaluering af det fundne mor-

somme stof: Hvad var morsomt? Hvad gav grin? 

Hvad var den faglige relevans og læring? Hvordan 

kan stoffet tilpasses så det virker endnu bedre? 

2. Introduktion til udførelse af humor. Komiske 

virkemidler, registrering af klassens spontane reak-

tion og løbende tilpasning til klassens humor. 

3. Opgave til næste gang: Afprøv det morsomme 

stof i undervisningen, og find mere stof. Registrer 

både virkningen og spontan humor i klasselokalet. 

 

 

3. Mobilisering af elevernes humor 
 

Tredje workshop afholdes 1-2 uger efter den anden 

og forbereder mobilisering af elevernes humor. Pro-

grammet er: 

 1. Erfaringsudveksling og evaluering af afprøv-

ningen af det morsomme stof: Hvor morsomt var det 

i klassen? Havde det andre virkninger, fx relations-

dannelse, trivsel, læring? Hvordan kan formidlingen 

af stoffet tilpasses så det virker endnu bedre? 

2. Introduktion til elevernes humor og metoder 

til at mobilisere den, både i faglig undervisning og 

spontant i klassens kommunikation. 

3. Opgave til næste gang: Sæt eleverne til at få 

hinanden til at grine med humor som på overra-

skende måde knytter sig til fagets pensum. Registrer 

virkningen. Stimuler fortsat klassen med forberedt 

humor og gerne også spontan humor. 

 

 

4. Evaluering og fortsat udvikling 
 

Fjerde workshop afholdes ved afslutningen af et 

undervisningsforløb, fx et semester, og hjælper del-

tagerne til fortsat at udvikle deres brug af humor. 

Programmet er: 

1. Erfaringsudveksling og evaluering af mobilise-

ringen af elevernes egen humor: Hvad kan kalde 

elevernes humor frem? Hvad skaber grin hos de 

andre elever? Hvad var det faglige udbytte? 

2. Erfaringsudveksling og evaluering af virknin-

gerne gennem hele forløbet. 

 3. Opgave til fortsat udvikling: Tilpas praksis 

med de nye erfaringer. Aftal fortsat ide- og erfa-

ringsudveksling med de øvrige deltagere. Fastsæt 

egne målsætninger, målemetoder og evalueringskri-

terier for fortsat brug af humor. 



 

 

Forudsætninger for kursets virkninger 
 

 

Lærerens relationskompetence 
 

Kursets virkninger afhænger blandt andet af delta-

gernes generelle relationskompetencer. 

Forståelse og værdsættelse af humor er individu-

el og afhænger af elevernes udviklingstrin og klas-

sens kultur. Det stiller store krav til lærerens relati-

onskompetence at ramme både eleverne individuelt 

og kollektivt så det virker efter hensigten: 

 Selv om humor i sin natur er tvetydig og uklar, 

skal læreren være autentisk og intentionen klar. 

 Humor kan skabe bånd og mindske afstanden 

mellem lærer og elev, men læreren skal bevare 

kontrollen og autoriteten i klassen. Magtforhol-

det vil altid være asymmetrisk. 

 Humor kan skabe frihed i klassens kommunika-

tion, men læreren skal samtidig sætte grænser 

ved tegn på skadelige virkninger. 

 

 

Lærerens motivation 
 

Det er afgørende for kursets virkninger at deltagerne 

selv er motiverede for at bruge humor i deres un-

dervisning. Deltagerne vælger selv deres morsomme 

stof, målsætninger og succeskriterier, blandt andet 

for at fremme deres egen motivation. 

 

 

Målsætningen ”gode læringsmiljøer” 
 

Deltagerne konkretiserer selv deres mål for læ-

ringsmiljøet til kriterier og parametre som de kan 

bruge i praksis til at evaluere og tilpasse brugen af 

humor. 

Typiske kriterier kan være humorens virkning på 

klassens relationer, trivsel og læring. Yderligere 

kriterier kan være stemning, kreativitet og tryghed. 

 Der kan tænkes mange måleparametre, fx (1) 

antal og størrelse af grin i klassen, (2) elevernes egen 

brug af humor i klassen, (3) elevernes deltagelse i 

undervisningen samt (4) faglige læringsmål. 

 Læreren evaluerer selv sine resultater i forhold til 

de valgte kriterier og parametre. Erfaringsudveks-

ling med kolleger vil kvalificere evalueringen. Elev-

evalueringer, fx selvrapportering og/eller interviews, 

kan yderligere styrke mulighederne for at få humo-

ren til at virke bedst muligt i fremtiden. 

Institutionelle rammer for humor 
 

Miljøet omkring læringsmiljøet, altså institutionens 

regler, mennesker og kultur, skal kunne rumme den 

humor der bruges. Det er ikke altid oplagt.  

 Humor kan indebære tvetydighed, forvirring, 

normbrud og antiautoritær kommunikation. Det kan 

være svært eller uønsket at håndtere for fx en stærkt 

regeldrevet institution. 

Derfor skal ledelsen være motiveret og rummelig 

for at lærerne bruger humor, fx fordi det er pædago-

gisk værdifuldt og giver trivsel på skolen. 

 

 

Etiske risici 
 

Humor kan være ukonstruktiv og etisk uansvarlig. 

Humor kan såre og skade, og især i asymmetri-

ske magtforhold som mellem lærer og elev. Tvety-

dighed og uklarhed kan gøre nogle elever utrygge, 

og humor kan isolere elever fra fællesskaber, både 

tilsigtet og utilsigtet. I værste fald kan humor bruges 

til mobning og undertrykkelse. Elever kan ikke for-

ventes selv at sige fra hvis deres grænse overskrides 

og de bliver stødt eller såret af en autoritet. 

En lærer kan også få det så godt med at være 

morsom at det bliver et mål i sig selv, fx på bekost-

ning af faglig læring. Og elever kan forledes til at 

grine taktisk og kun for at imødekomme læreren.  

Lærere bør kende alle disse risici, tale med ele-

verne om dem og være ansvarlige og relationskom-

petente i brugen af humor. Lærere skal også have 

selvindsigt nok til at afstå fra at bruge humor hvis fx 

humoren mere er for egen skyld end for elevernes. 

Eller hvis det bliver for krævende for læreren selv og 

for resultatløst for alle at bruge humor. 

Alle disse risici al drøftes løbende gennem lærer-

kurset, både i deltagernes evalueringer af egen brug 

af humor og i erfaringsudvekslingerne. 

 

Humorens etiske risici bør i det hele tages drøftes i 

alle lærerkollegier og imellem ledelse og lærere, 

uanset om lærerne skal på kursus eller ej. 
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Teori bag kurset 
 

 

Humoristisk sans er individuel 
 

Humor er, blandt meget andet, en personlig egen-

skab. 

“Some people have a predisposition to be funny, 

known as humor orientation”, konstaterer Banas et al. 

(2011, p. 127) og refererer studier der viser at denne 

prædisposition især ser ud til at kunne fremme en 

lærers relationer til sine elever, både i og udenfor 

klassen. 

 Men langt fra alle har lige meget humor eller 

bruger den lige meget. Og det er meget individuelt 

hvilke former for humor der kan læres. Det gælder 

ikke mindst beherskelsen af humorens allermest 

uhåndgribelige, men ofte afgørende virkemidler som 

fx timing, ansigtsudtryk og stemmeføring.  

Men også lærere uden megen erfaring med eller 

fornemmelse for humor kan bruge humor i under-

visningen: De fleste lærere kan, eventuelt med lidt 

hjælp, finde og fremlægge morsomme og fagligt 

relevante indslag, fx filmklip, tegninger, historier 

eller sange. Og lærere der ikke selv er morsomme, 

kan stadig skabe et rum hvor eleverne føler sig tryg-

ge i at bruge humor til at udtrykke sig selv. 

Nogle lærere vil også kunne bruge humor i  

 

 

 

 
 

Tegning af Terry Gilliam, Monty Python. 

Menneskers oplevelse af hvad der er morsomt, er 

stærkt individuel, ud over at den næsten altid også er 

stærkt socialt og kulturelt påvirket. Ingen teori kan forud-

sige hvornår denne tegning får et givet menneske til at 

grine, smile eller more sig stille eller hvornår den opleves 

som anstødelig, sårende, mærkelig eller blot ligegyldig. 

den spontane kommunikation med eleverne og 

dermed skabe fornøjelse, fællesskab og tryghed i 

klassen. 

Derfor vil kurset identificere og træne den enkel-

te lærers humoristiske sans, her forstået som en 

kompleks evne til at (1) at se og værdsætte hvad der 

kan være morsomt, (2) at gøre det morsomme mor-

somt for andre samt (3) at fornemme og lære af hvad 

andre oplever som morsomt. 
 

 

Humor er et socialt fænomen 
 

Humor er, blandt meget andet, en kommunikations-

form og læres socialt (Vygotsky 1978, Martin 2007) 

inden den eventuelt videreudvikles individuelt. 

 Humors helt særlige styrke og vanskelighed som 

kommunikationsform er at den tillader afsenderen at 

sige ét, mene noget andet og bagefter benægte begge 

dele. 

 Som socialt fænomen kan humor bygge relatio-

ner netop fordi den både er individuel og kulturelt 

betinget: Evnen til at dele humor er et tegn på hvor 

godt en person forstår en anden. Ved fx at finde en 

humor som eleverne værdsætter, viser læreren at 

have gjort en indsats for at lære dem at kende. 

 Også elevernes egen humor er værdifuld at mo-

bilisere i undervisningen: 

 

 Eleverne kan bidrage til at skabe fornøjelse, fæl-

lesskab og tryghed i klassen. 

 

 Elevernes humor viser vigtige træk af klassens 

interne kultur og dynamik: Hvad er morsomt, 

hvad er tabu, hvor går grænsen, hvem laver sjov, 

hvem griner ad det? 

 

 Eleverne kan forsøge at bygge relationer til lære-

ren med humor – eller at udnytte humorens tve-

tydighed og frihed til at udtrykke ellers upassen-

de budskaber i den asymmetriske magtrelation. 

 

Kollektiv læring, enten cooperative learning (Kagan 

& Stenlev 2006) eller mindre strukturerede former, 

er oplagt til at udforske et så komplekst og kulturelt 

betinget socialt fænomen. 

 Derfor træner kurset læreres navigering i humor 

som socialt fænomen. Dels ved at lærere trænes 

kollektivt og lærer af hinanden, dels ved at der træ-

nes i mobilisering af elevernes humor. 
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Humor virker uforudsigeligt 
 

At bruge humor til at skabe gode læringsmiljøer er et 

realistisk, men komplekst mål: 

 I et review af over 40 års forskning i humor og 

undervisning konkluderer Banas et al. (2011, p. 137) 

at ”The use of positive, nonaggresive humor has been 

associated with a more interesting and relaxed learning 

environment, higher instructor evaluations, greater per-

ceived motivation to learn, and enjoyment of the course”. 

 Særligt om faglig læring konkluderer Banas et al. 

(ibid.) ”Although the research assessing the impact of 

humor on actual learning is rather mixed, there is sub-

stantial empirical evidence that humor can enhance recall 

and aid learning.”  

Endvidere konstaterer Banas et al. (ibid.) at ”La-

boratory experiments (e.g. Schmidt, 2002) have repeatedly 

demonstrated that, when context is held constant, humor-

ous information is recalled more easily than nonhumorous 

information”. 

 Humor kan således have mange gode virkninger 

for læringsmiljøer, men virkningerne er stærkt ufor- 

udsigelige på grund af flertydigheden og afhængig-

heden af afsender, modtager og kontekst. 

 

Kurset giver derfor ikke færdige morsomheder til 

brug direkte i undervisningen. Den enkelte mor-

somhed kan virke helt forskelligt fra gang til gang, 

fra publikum til publikum, fra dag til dag. Uanset 

hvilke virkninger læreren ønsker, skal interventio-

nen kunne tilpasses den konkrete lærer, klasse, fag-

lighed, skole, kultur og andre omstændigheder der 

påvirker elevers modtagelse og egen brug af humor. 

 Det giver heller mening at sigte på specifikke 

virkninger, fx på relationer, trivsel, læring, kreativi-

tet eller modstandsdygtighed. Humor kan virke på 

alle disse parametre, også utilsigtet. Derfor er de alle 

relevante måleparametre for humorens virkning på 

læringsmiljøet. Det gælder også humorens mulige 

negative virkninger. 

Derfor vil kurset sætte deltagerne i stand til at 

evaluere deres brug af humor så tilstrækkelig præ-

cist til at de løbende kan tilpasse humoren til klassen 

og konteksten for at opnå de ønskede virkninger. 

 

 

 

 

 
 

Scenen ”Sex Education” i Monty Pythons (1983) ”The Meaning of Life”. 

 Det er let at forklare hvorfor nogle finder denne scene hysterisk morsom, innovativ og måske endda lærerig, mens andre 

finder den uudholdeligt plat og stødende. Det svære spørgsmål er hvilke virkninger filmklippet vil få som morsomt indslag i 

seksualundervisning i en folkeskoleklasse - og om det er en god ide at forsøge det. Det må den givne lærer vurdere i forhold til 

sig selv og sin planlagte undervisning, til den givne klasse og til de givne rammer (institutionen og kulturen). 
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