
 

 

Husk at være sjov online 
 
1. Kom med en hurtig kommentar, men gør det langsomt 
Humor er ofte forbundet med hastighed. Nogen omkring bordet siger noget – en anden 
kommenterer. Pingpong. Det er derfor, man kalder det en kvik bemærkning eller taler om, at 
man kan være rap i replikken. Når du deltager i møder online, kan du stadig komme med en 
hurtig kommentar – det må bare ikke gå for stærkt. Husk på, at der ofte er en del forsinkelse på 
sådan en internetforbindelse, og især hvis du sidder på en gammel ADSL-linje, skal du vente et 
sekund eller to, så du er sikker på ikke at afbryde nogen med din sjove kommentar. 
 
2. Sluk din mikrofon for at holde fokus, men tænd den igen for at skabe ambiens 
Der er brug for struktur på ethvert møde – ikke mindst online. De seneste måneder har der på 
mange arbejdspladser udviklet sig en række ikke-nedskrevne regler om, at man for eksempel 
slukker sin mikrofon, når andre taler. Det skaber et fokuseret møde uden baggrundsstøj. Men 
det giver også et meget stille møde. Som taler har man af og til en oplevelse af at sidde helt 
alene og tale ud i et tomt rum. Hallo! Er der nogen? Som deltager i mødet kan du hjælpe med at 
skabe stemning, hvis du tænder din mikrofon og kommer med små tilkendegivelser som »helt 
klart« eller »mmm« eller måske et grin hist og her. Den form for taktisk brug af tændt mikrofon er 
ligesom dåselatter i en sitcom: Det virker kalkuleret, men med tiden kommer det til at opleves 
naturligt og faktisk uundværligt. 
 
3. Gentag din vittighed 
Når du sidder i et videomøde og forsøger at sige noget morsomt, vil du ofte opleve, at en del af 
de andre mødedeltagere ikke hører dig og måske beder dig gentage: Hvad sagde du? Kan du 
ikke lige sige det igen? Det kan du roligt gøre. Selv om du sikkert vil tænke, at en vittighed ikke 
bliver bedre af at blive gentaget eller forklaret, så må du være pragmatisk og samtidig huske, at 
det faktisk godt kan være tilfældet. Mange store talere og sjove folk bruger de samme 
vendinger og fortæller de samme anekdoter igen og igen. 
 
4. Vær tydelig i dit kropssprog 
En af de store udfordringer på videomøderne er underspillet humor. Man siger noget morsomt, 
men undlader selv at grine. I den virkelige verden virker det fint og kan ligefrem forstærke den 
komiske effekt, men på et videomøde kan det være svært at eksekvere. Selv små udfald på 
internetforbindelsen kan gøre det svært for de andre mødedeltagere at aflæse dit kropssprog 
og regne ud, om der er tale om noget morsomt. Vær tydelig, og grin gerne selv – det smitter! 
 
5. Overvej, hvornår du skal »række hånden op« 
De store amerikanske teknologivirksomhederne har i mange år arbejdet på at indbygge 
funktioner i deres tjenester, som simulerer den virkelige verden. Et eksempel er Facebooks 
knapper til at »synes godt om« eller vise »vrede«. På Zoom og Teams er der indbygget en knap, 
som gør det muligt for deltagerne at »række hånden op«. Det er smart, for på den måde kan 
man markere over for mødelederen, at man gerne vil sige noget uden at afbryde mødet. 
Problemet er imidlertid, at ingen knapper understøtter muligheden for at have det sjovt 
sammen, og selv om det er et generelt problem for hele internettet, så bliver det særligt tydeligt 
i et videomøde. Man kan vælge at »række hånden op« for at sige noget sjovt, men det virker 
stift og formelt. Måske bliver du endda sprunget over. Du kan prøve at afbryde, men det er 
forbundet med en vis risiko for at skabe forvirring. 
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6. Husk: Selv en dårlig vittighed kan være god nok 
I mange situationer vil man holde sig fra at fortælle dårlige vittigheder. Det ligger ligesom i ordet: 
De er dårlige, og derfor er der ikke nogen grund til at fortælle dem videre. Men efter snart et år, 
hvor vi har siddet hjemme og arbejdet alene foran hver vores skærm, kan selv en dårlig 
vittighed være god nok. Tænk på erstatningskaffe; det var lavet af ristede rugkerner, men man 
drak det alligevel under Anden Verdenskrig. 
 
7. Det er nu, vi skal holde fast (i at sige noget sjovt) 
Den canadiske medieteoretiker Marshall McLuhan skrev engang en bog om mediernes 
betydning for os mennesker og vores måde at være sammen på. Ifølge ham har selve mediet en 
større betydning end indholdet: »The medium is the message,« skrev han. Hvis det er rigtigt, så 
er vi på spanden, for hverken Zoom eller nogen af de andre tjenester egner sig særlig godt til at 
være sammen med andre mennesker. Man kan koordinere nogle opgaver eller give en besked, 
men det er op ad bakke at være sjov eller spontan eller på nogen anden måde bruge sine 
menneskelige egenskaber. Derfor bliver det hårdt arbejde de kommende måneder, hvis vi skal 
have det sjovt sammen. Men som Søren Brostrøm ville sige: Det er nu, vi skal holde fast – og 
insistere på at have det morsomt. 
 
Otto Lerche Kristiansen 
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