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3 Topprofessionelle elevforedrag om psykologi og kommunikation 

(+ 1 oplæg/workshop til underviserne) 

Mød Anders Colding-Jørgensen // Adfærdspsykolog (cand.psych.) og foredragsholder 

 

 

Om oplægsholderen: 
 
Anders Colding-Jørgensen er en skarp, 
underholdende og erfaren formidler som har 
holdt mere end hundrede elevforedrag på danske 
gymnasier og videregående uddannelser.  
 
Han giver konkrete og forskningbaserede 
forklaringer som alle kan forstå - og formår at 
omsætte dem til praktiske råd – uden varm luft. 
 
Anders er uddannet cand.psych. og har undervist i 
psykologi og medievidenskab på Københavns 
Universitet og IT Universitetet. 
 
Se evt: http://virkeligheden.dk/referencer   
 
De 3 foredrag og lærerworkshoppen i kataloget 
kan også tilpasses konferencer, temadage og 
specialarrangementer 
 
Kontakt: Anders Colding-Jørgensen 
Mobil: 61678913 
Email: anders@virkeligheden.dk  

 

 

  

”Dit foredrag var super godt og tankevækkende.” 
“Der har været en stor og meget positiv respons fra eleverne. 1000 tak for din indsats.” 

 
Christian Pallesen, Morsø Gymnasium 

http://virkeligheden.dk/referencer
mailto:anders@virkeligheden.dk


 

#1. Crash kursus i massemanipulationens psykologi 

Hvordan bliver vi manipuleret til at føle, tænke og handle som vi gør? 

Nudging, adfærdsøkonomi og kognitive biases er ved at blive main stream begreber i 

kommunikationsverdenen. Forskningen i tænkning og hjerneprocesser er eksploderet – og den forskning 

viser at alle mennesker begår systematiske fejl, når de skal vurdere risiko eller lave beregninger. Den viser 

også at vi mennesker har en tendens til at ignorere ny viden, hvis den strider imod ting vi allerede ved (eller 

tror vi ved). Og desuden er vi styret af frygten for at fejle og lide tab, hvilket ofte får os til at træffe valg der 

ikke er optimale. Endelig bliver vi let forført af de rigtige historier og begreber, hvis de er formuleret rigtigt. 

Dette elevforedrag om manipulation og psykologi giver et indblik i de måder vi mennesker kan manipuleres 

på. Det indeholder eksempler og pædagogiske forklaringer på psykologien bag. 

Om oplægget: 

Oplægsholder: Anders Colding-Jørgensen, adfærdspsykolog (cand.psych.) 

Varighed: 2 lektioner 

Sprog: Dansk eller engelsk 

Fagområde: Kommunikation/Sociale medier/Psykologi 

Indhold: • Hvad er cognitive biases? 

• Hvordan gør man folk bange – eller vrede? 

• Er manipulation ondt – eller er det OK? 

• Hvordan påvirker man folks oplevels af sandsynlighed? 

• Hvad er framing og hvordan bruges det til at manipulere med? 

• Hvordan fungerer vores associationer? 

• Hvordan bruger man historier til at skabe følelser? 
 

Materialer:  Eleverne får et arbejdsark med 5 dilemmaer til diskussion i klasserne bagefter 

Evaluering: Oplægget evalueres med speakerscore.com og underviser får adgang til evalueringen 

Jeres pris: 12.000 + moms og transport (normalpris: 16.000 + moms og transport) 

 

  

http://speakerscore.com/


 

#2. MOBILEN, SOCIALE MEDIER OG MYTEN OM MULTITASKING 

Giv jeres elever en realistisk forestilling om hvad deres opmærksomhed egentlig kan 

Internettet er sjældent længere end en fingerbevægelse væk og vi har vænnet os til at kunne finde vej, 

høre musik, oversætte ord og have direkte adgang til vores sociale netværk. Men det betyder jo også at der 

sker en masse interessant nyt hele tiden og vores nysgerrighedsimpulser derfor kræver at vi konstant tager 

mobilen frem og kigger hvad der er kommet siden sidst. 

Al forskning viser at det skader både præstationer og indlæring, hvis vi prøver at gøre flere ting ad gangen. 

Menneskehjernen kan ganske enkelt ikke tjekke Facebook imens vi hører efter hvad læreren siger - eller 

have Youtube kørende, mens vi skriver en opgave. I hvert fald ikke hvis vi gerne vil lære noget eller skrive 

en god opgave. 

Vidste du: Et forskningsstudie viste at elever der havde adgang til Facebook i undervisningen havde næste 2 

karaktertrins lavere årskarakter end elever der ikke havde Facebook-adgang? 

Om oplægget: 

Oplægsholder: Anders Colding-Jørgensen, adfærdspsykolog (cand.psych.) 

Varighed: 2 lektioner 

Sprog: Dansk eller engelsk 

Fagområde: Psykologi/Sociale medier 

Indhold: • Hvorfor er sociale medier så populære? 

• Hvorfor er de så afhængighedsskabende? 

• Kan mennesker multitaske? (nej – det kan de ikke) 

• Hvordan håndterer vores opmærksomhed sociale medier i undervisningen? 

• Hvordan kan man få et mere afslappet forhold til de sociale medier? 
 

Materialer:  Eleverne får et arbejdsark med 5 dilemmaer til diskussion i klasserne bagefter 

Evaluering: Oplægget evalueres med speakerscore.com og underviser får adgang til evalueringen 

Jeres pris: 12.000 + moms og transport (normalpris: 16.000 + moms og transport) 

 

  

http://speakerscore.com/


 

#3. Psykologi & ”News Feed Optimization” 

Lær psykologien bag mere effektive opslag på Facebook, LinkedIn, Twitter m.fl. 

Kampen om opmærksomheden er skånselsløs på de sociale medier. Når dit opslag rammer en modtagers 

nethinde, har det ofte kun ganske få øjeblikke til rådighed til at tiltrække og fastholde opmærksomhed, 

blive forstået uden besvær, skabe en mental respons og endelig slippe igennem det sociale filter og blive 

delt, liket eller kommenteret på. 

Ved at kende til psykologien hos den modtager der sidder og scroller newsfeedet, kan man lære at gøre 

sine opslag sværere at ignorere og lettere at forstå. Dermed vil flere ganske enkelt se og modtage 

budskabet.  

Dette elevforedrag giver en baggrundsforståelse af hvordan opmærksomhed og afkodning fungerer og 

giver en lang række helt konkrete optimeringstricks, de studerende kan bruge lige med det samme.  

Om oplægget: 

Oplægsholder: Anders Colding-Jørgensen, adfærdspsykolog (cand.psych.) 

Varighed: 2 lektioner 

Sprog: Dansk eller engelsk 

Fagområde: Fagforedrag i Kommunikation/Sociale medier 

Indhold: • Det virale loop – en simpel model af hvad der der når en modtager møder dit 
indhold 

• Opmærksomhedens begrænsninger – kend din modtager bedre 

• Hvordan bruger man billeder mest effektivt? 

• Hvordan skal man begynde teksten i sit opslag? 

• Hvordan gør man kompliceret tekst lettere at forstå? 

• Tone of voice - Hvordan skaber man den bedste afsender? 
 

Materialer:  Eleverne får en gratis 40-siders ebog med mange konkrete og let forståelige eksempler 
tilsendt bagefter. Læs den her: mindhouse.dk/ebog  

Evaluering: Oplægget evalueres med speakerscore.com og underviser får adgang til evalueringen 

Jeres pris: 12.000 + moms og transport (normalpris: 16.000 + moms og transport) 

http://mindhouse.dk/ebog
http://speakerscore.com/


 

#4. Læreroplæg: Sociale medier og opmærksomhed i skolen 

Hvorfor tjekker eleverne hele tiden de sociale medier - og hvad kan man gøre som lærer/skole? 

Lærere kæmper i dag en kamp om elevernes opmærksomhed og det er ikke altid lærerne der vinder. Dette 

foredrag henvender sig til underviserne og belyser blandt andet de psykologiske mekanismer der gør 

sociale medier  nærmest uimodståelige. Samtidigt bliver deltagerne præsenteret for relevant forskning om 

opmærksomhed og sociale medier og får et godt afsæt til at tage fat på (eller videreudvikle) en politik for 

sociale medier og mobiler på skolen. 

Oplægget/workshoppen kan tilpasses jeres virkelighed og lægge op til større eller mindre grad af 

diskussion, gruppearbejde eller debat. Vi kan også arbejde helt konkret med udarbejdning af en politik for 

sociale medier og mobiltelefoner på jeres skole. 

Læs evt kronik i Information: Snapchat vinder kampen om gymnasieelevers opmærksomhed 

Om oplægget: 

Oplægsholder: Anders Colding-Jørgensen, adfærdspsykolog (cand.psych.) 

Varighed: Efter aftale 

Sprog: Dansk eller engelsk 

Indhold: • Hvorfor er sociale medier så populære? 

• Hvorfor er de så afhængighedsskabende? 

• Kan mennesker multitaske? (nej – det kan de ikke) 

• Hvordan håndterer vores opmærksomhed sociale medier i undervisningen? 

• Hvilke medier er bedst til at stjælpe opmærksomheden? 
 

Opfølgning:  Underviserne får tilbud om efterfølgende at maile et oplæg til mobilpolitik til Anders og 
få feedback på det telefonisk eller på skrift. 

Evaluering: Oplægget evalueres med speakerscore.com og underviser får adgang til evalueringen 

Pris: 16.000 + moms og transport – incl. forberedende telefonmøde og evt opfølgning 

https://www.information.dk/debat/2015/02/snapchat-vinder-kampen-gymnasieelevers-opmaerksomhed
http://speakerscore.com/


 

Kontakt mig uforpligtende: 

 

Anders Colding-Jørgensen 

Mobil: 61678913 

Mail: anders@virkeligheden.dk 

Website: virkeligheden.dk   

mailto:anders@virkeligheden.dk
http://virkeligheden.dk/


 


