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De fleste forskere er enige om, at der er et oplagt formål  med gråden hos 
ganske små børn,  der ikke kan gøre ret  meget for at hjælpe sig selv. Både 
lyden  af  gråden  og  tårerne  er  medfødte  signaler,  der  kan  få  de  fleste 
moderhjerter  til  at  smelte,  så  moderen kommer de små grædende børn  til 
undsætning. Hvad specielt tårerne angår, har man ment, at barnets øjne i det 
hele taget er det ved barnet, der først og fremmest vækker moderhjertet til 
live, og at tårerne kan forstærke indtrykket af barnets øjne ved at gøre dem 
mere blanke og på den måde at de våde øjneomgivelser (på grund af tårerne), 
får øjnene til at træde tydeligere frem i barnets ansigt. 
Alt dette lyder jo fornuftigt nok, men voksne mennesker kan som bekendt også 
græde, og tjener  det  nu noget formål eller er det blot et overflødigt levn fra 
spædbarnsstadiet?  Et  par  hollandske  forskere,  der  har  tænkt  over  det 
spørgsmål, er kommet frem til den anskuelse, at hvis gråden hos voksne også – 
ligesom gråden hos spædbørn – har en medfødt social signalfunktion, der kan 
kalde andre ”til hjælp”, så skulle mennesker, der ser billeder af helt fremmede 
personer med gråd i øjnene også få en uvilkårlig tilbøjelighed til at føle omsorg 
for disse personer, og måske endda ligefrem opleve en trang til at komme dem 
til hjælp.
For at undersøge dette spørgsmål nærmere, lod de hollandske forskere 104 
tilfældigt udvalgt voksne personer se på billeder af forskellige personer, som 
gav udtryk for enten sorg (med gråd), vrede, frygt og ”ingenting”, altså ingen 
følelsesmæssige udtryk i ansigtet. Der var 96 fotografier i alt, altså 24 i hver af 
de fire grupper, og ved synet af hver af de 96 fotos, der kom i helt tilfældig 
rækkefølge, skulle forsøgspersonerne udfylde et lille spørgeskema om, hvordan 
de oplevede den fremmede person på fotografiet, og hvilke følelser personen 
eventuelt vakte i dem selv, samt hvilke handletendenser de følte ved synet af 
den fotograferede person, specielt med hensyn til om de ville undgå nærmere 
kontakt  med  personen,  eller  om  de  tværtimod  følte  trang  til  at  komme 
personen til hjælp. 
Resultaterne viste, at billederne af personer med gråd i øjnene blev oplevet 
som forholdsvis  ubehagelige,  nøjagtig  ligeså  ubehagelige  som billederne  af 
angste  og  vrede  personer,  der  også  blev  oplevet  som  mere  ubehagelige 
billeder  end  billeder  af  neutrale  ansigter.  Til  gengæld  blev  de  grædende 
ansigter  bedømt  som  tilhørende  meget  mindre  vredladne  mennesker  end 
ansigterne i de tre andre grupper, og billederne af de grædende personer vakte 
også stærkere følelser af sorg og svagere følelser af modstand eller af modvilje 
hos  tilskuerne.  Endelig  og  måske  mest  interessant  vakte  billederne  af  de 
grædende ansigter væsentlig mindre tendens til at ville undgå møde med den 
pågældende person – sammenlignet med personerne på de andre billeder. Og 
allermest interessant: De grædende ansigter vakte en væsentlig større tendens 
til at ville komme den grædende person til hjælp, hvis den pågældende havde 
brug for det.
Selvom disse resultater næppe er overraskende, er det dog første gang, at man 
eksperimentelt  har  påvist,  at  gråd også tjener  et  socialt  formål  hos voksne 



mennesker,  altså  det  formål  at  udløse  en  tendens  til  medfølelse  og 
hjælpsomhed  hos  de  der  ser  gråden.  I  dagliglivet  udenfor 
forskningslaboratoriet er den hjælpsomhed, der kan udløses af gråd i andres 
ansigter naturligvis nok så meget bestemt af vores personlige kendskab til den 
grædende  person,  og  denne  persons  behov  for  vores  hjælp,  men  den 
hollandske undersøgelse dokumenterer altså, at vi også overfor helt fremmede 
har en naturlig – formodentlig medfødt – trang til at hjælpe dem, der græder.
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