Detta kan du göra för att hjälpa till att bekämpa
pseudovetenskap och desinformation:

• Ifrågasätta vad du hör och läser i media - Vad är

VETENSKAP

•

är roligt för att det är

•
•
•
•
•
•
•

grunden för att påstå att det verkligen är sant?
Tänka på att människor kan tala osanning utan
att medvetet försöka ljuga.
Anmäla vilseledande reklam till Konsumentverket.
Visa öppenhet för olika argument genom att öva
på att säga ”jag vet inte” och “jag hade fel”.
Lära dig att förstå och argumentera för
vetenskapliga förklaringar till paranormala
upplevelser.
Ge positiv feedback till en journalist som belyst
ett vetenskapsrelaterat ämne korrekt.
Uppmuntra barn och unga i din närhet till
nyfikenhet.
Lära dig undvika argumentationsfel, så får du
intressantare diskussioner.
Lyssna till människor med andra åsikter än
dina egna för att förstå hur och varför de tänker
annorlunda än du själv. Det betyder inte att
du måste hålla med i sak, men du kan få ett mer
konstruktivt samtal.

spännande, ställer många
frågor, och strävar efter
att ge ärliga
och välgrundade svar.

Bli medlem!
Föreningen är öppen för alla som stöder dess
syfte. Årsavgiften är 250 kr. Vi erbjuder även
familjemedlemskap och enbart prenumeration
på Folkvett. Fyll i formuläret på vår hemsida,
www.vof.se eller betala till Plusgirokonto
63 591-2. Kom ihåg att ange ditt namn, och
skicka samtidigt adress och e-postadress till
info@vof.se.
Kontakt med föreningen
Välkommen med frågor till info@vof.se

www.vof.se
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Är du skeptisk?
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om kunskap och vetande. Med utmärkelsen
följer en prissumma. Pristagare har bland annat
varit barnprogrammet Hjärnkontoret (2011) och
radioprogrammet Medierna (2012).

Föreningen Vetenskap och Folkbildning
Vetenskap och Folkbildning (VoF) är en ideell
förening som är partipolitiskt och religiöst
obunden. Föreningens uppgift är att sprida kunskap
om vetenskapens metoder och i fri opinionsbildning
ifrågasätta missvisande eller ogrundade
påståenden i frågor som kan avgöras vetenskapligt.
Föreningen bildades 1982.

Till Årets förvillare utses en person eller
organisation som frivilligt eller av grov
oaktsamhet bidragit till att skapa förvirring
och oklarhet om vetenskapens metoder och
resultat. Förvillarpriset har bland annat gått
till en förening som förnekar människans
påverkan på klimatet, och till personer som gör
påståenden om hälsoeffekter av behandlingar
som ur vetenskaplig synpunkt är ogrundade eller
orimliga.

Vad är pseudovetenskap?
Pseudovetenskap är utsagor som inte är baserade
på vetenskap men som framförs på ett sådant
sätt att de skall ge intryck av att vara vetenskapligt
grundade. VoF:s uppgift är att i debatter granska
sätt att argumentera, samt visa betydelsen av
intellektuell hederlighet och kritiskt förhållningssätt
i vetenskapliga frågor. VoF:s uppgift är inte att ta
ställning i specifika sakfrågor. VoF:s utgångspunkt
är att vetenskapliga diskussioner handlar om
metoder och inte om åsikter.
Hemsida
På www.vof.se hittar du
bland annat:
• Introduktion till
skepticism
• Förslag på skeptiska
aktiviteter
• Fördjupningsmaterial
• Kalendarium
• Lokalföreningar
Internetforum
Du kan kommunicera
om och diskutera frågor
av vetenskapligt intresse på forum.vof.se. Många
vetenskapsintresserade deltagare bidrar där
till diskussioner om allt från kvantmekanik till
barnuppfostran. Välkommen att ställa frågor eller
ge dig in i debatter!
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Tidskriften Folkvett
Facebook och Twitter
Vårt Facebook-flöde uppdateras flera gånger om
dagen med vetenskapliga och kritiska nyheter.
Detta finner du på facebook.com/vetenskap.
Vi har också en facebookgrupp för lättsamma
diskussioner. Sök på föreningens namn för att hitta
den och anmäla deltagande. På Twitter heter vi
@SwedishSkeptics.
Möten
På de orter där vi har lokalavdelningar ordnas
föredrag. Dessa är öppna för allmänheten och
vanligtvis med fri entré.
Sociala träffar i form av skeptikerpubar och
informella fikasammankomster arrangeras flera
gånger per år i ett antal städer. Du kan ta reda på
vad som är på gång i närheten av dig genom att
söka i kalendariet på www.vof.se.

Sedan 1983 ger VoF ut tidskriften Folkvett, som
utkommer med fyra nummer per år. Medlemmar
i föreningen får Folkvett i pappersformat. Alla
artiklar publiceras i efterhand på föreningens
hemsida.
Några ämnen för artiklar i tidskriften Folkvett
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pseudovetenskap vid svenska högskolor
En nybörjarkurs i kritiskt tänkande
Riksdagspartierna och vetenskapen
Logik, statistik och könsfördomar
Hur ska man veta vad som är rätt kost?
Nära döden – lätt att bli lurad
Mirakel medelst bedrägeri
Sanning och osanning om lögn
Var Freud vetenskapsman?
Antroposofisk medicin – en granskning
Evolution kontra kreationism

Bli skeptisk!
Årets folkbildare och Årets förvillare
Årets folkbildare är en utmärkelse som ges till en
person eller en verksamhet som på ett bra och
sakligt sätt har beskrivit och analyserat frågor

Med ”skeptisk” menar vi att ha en sökande, prövande
och kritisk inställning till frågor och företeelser som
kan undersökas med vetenskaplig metodik.
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