
Vetenskap och Folkbildning på Bokmässan 2018

Varmt välkomna till Vetenskap och Folkbildnings 
monterprogram på Bokmässan 2018. Under 
mässdagarna kommer vi att bjuda våra besökare på 
föreläsningar, diskussioner och trolleri i montern. Det
finns också möjlighet att köpa böcker och t-shirts till 
bra priser.

PROGRAM 2018

 Torsdagen den 27/9 kl 12.00 – PJ Råsmarks magiska ögonblick 

VoFs egen magiker Per Johan Råsmark kommer att bjuda på 
en stunds underhållning och trolleri. Låt dig förundras över 
hur saker ser ut att vara något de inte är och hur PJ med 
lätthet kan läsa dina tankar – eller åtminstone få dig att tro 
att det är det han gör. 

Per Johan Råsmark är vetenskapsman, filosof och mentalist och föreläser om 
den vetenskapliga metoden och det mänskliga medvetandet. 
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Torsdagen den 27/9 kl 15.00 – PJ Råsmarks magiska ögonblick 

VoFs egen magiker Per Johan Råsmark kommer att bjuda på 
en stunds underhållning och trolleri. Låt dig förundras över 
hur saker ser ut att vara något de inte är och hur PJ med 
lätthet kan läsa dina tankar – eller åtminstone få dig att tro 
att det är det han gör. 

Per Johan Råsmark är vetenskapsman, filosof och mentalist och föreläser om 
den vetenskapliga metoden och det mänskliga medvetandet. 

Torsdagen den 27/9 kl 16.30 – Dan Katz pratar om sin bok Ödlan i 
huvudet

”Till skillnad från många självhjälpsböcker är 
innehållet dessutom väl förankrat i modern 
forskningsbaserad psykologi och slår hål på en rad 
populärpsykologiska myter. Ödlan i huvudet är en bok
för fördjupning och inspiration och passar både för 
professionella behandlare och allmänheten. Ödlan i 
huvudet är en klokbok.” 

Orden kommer från recensionen på boktipset.se och 
ger en bra beskrivning av Dan Katz bok om KBT. Med 

utgångspunkt i modern forskning har Dan lyckats med konststycket att skriva 
en inspirerande och informativ bok i ämnet. Dan gästar oss i montern och 
berättar om boken och om KBT.

Dan Katz är legitimerad psykolog, psykoterapeut och författare och är medlem i
Vetenskap och Folkbildnings riksstyrelse. 
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Fredagen den 28/9 kl  – 10.00 Elza Dunkels om internetforskning 
och barns aktiviteter på nätet

Det stormar i debatten kring internetanvändning och 
barn. Man ropar på censur och förordar att man bör 
installera så kallade porrfilter för att barnen inte ska 
exponeras för diverse kränkande material när de är ute 
på nätet. Många har åsikter i frågan men få har fördjupat
sig i ämnet på samma sätt som Elza Dunkels. 

Elza har gjort sig ett namn som internetforskare och gästar VoF i montern för 
ett samtal med Karin Noomi Karlsson, ordförande i VoF Göteborg och 
doktorand i litteraturvetenskap, kring barns internetanvändning, censur och 
vad forskningen faktiskt har visat.

Elza Dunkels är internetforskare och docent i pedagogiskt arbete.

Fredagen den 28/9 kl 11 –  Emma Frans: Att skilja vetenskap från 
trams 

Vad händer när vårt kritiska tänkande verkar ha gått 
förlorat i informationsflödet? Hur kan man avgöra om 
”nyheterna” vi läser är vinklade eller rena påhitt? 
Emma Frans gästar vår monter och talar om hur vi ska 
kunna bli mer källkritiska i en tid när fejkade nyheter 
tillhör vardagsmaten.

Emma Frans är författare och doktor i medicinsk epidemiologi.
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Fredagen den 28/9 kl 12.00 – PJ Råsmarks magiska ögonblick 

VoFs egen magiker Per Johan Råsmark kommer att bjuda på 
en stunds underhållning och trolleri. Låt dig förundras över 
hur saker ser ut att vara något de inte är och hur PJ med 
lätthet kan läsa dina tankar – eller åtminstone få dig att tro 
att det är det han gör. 

Per Johan Råsmark är vetenskapsman, filosof och mentalist och föreläser om 
den vetenskapliga metoden och det mänskliga medvetandet. 

Fredagen den 28/9 kl 14.00 – Dan Katz pratar om sin bok Ödlan i 
huvudet

”Till skillnad från många självhjälpsböcker är 
innehållet dessutom väl förankrat i modern 
forskningsbaserad psykologi och slår hål på en rad 
populärpsykologiska myter. Ödlan i huvudet är en bok
för fördjupning och inspiration och passar både för 
professionella behandlare och allmänheten. Ödlan i 
huvudet är en klokbok.” 

Orden kommer från recensionen på boktipset.se och 
ger en bra beskrivning av Dan Katz bok om KBT. Med 

utgångspunkt i modern forskning har Dan lyckats med konststycket att skriva 
en inspirerande och informativ bok i ämnet. Dan gästar oss i montern och 
berättar om boken och om KBT.

Dan Katz är legitimerad psykolog, psykoterapeut och författare och är medlem i
Vetenskap och Folkbildnings riksstyrelse. 

 



Vetenskap och Folkbildning på Bokmässan 2018

Fredagen den 28/9 kl 15.00 – PJ Råsmarks magiska ögonblick 

VoFs egen magiker Per Johan Råsmark kommer att bjuda på 
en stunds underhållning och trolleri. Låt dig förundras över 
hur saker ser ut att vara något de inte är och hur PJ med 
lätthet kan läsa dina tankar – eller åtminstone få dig att tro 
att det är det han gör. 

Per Johan Råsmark är vetenskapsman, filosof och mentalist och föreläser om 
den vetenskapliga metoden och det mänskliga medvetandet. 

Fredagen den 28/9 kl 16 – Lennart Wikipedia: Spelar det någon roll 
att det är 10 gånger fler män än kvinnor som skriver Wikipedia?

Wikipedianen Lennart Guldbrandsson berättar om 
effekterna av Wikipedias underskott av kvinnor och 
ger exempel på de mest effektiva metoderna för att 
rätta till problemet. Men några frågor är fortfarande 
obesvarade.

Lennart är manusförfattare, författare och omslagsillustratör.
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Lördagen den 29/9 kl 10.23 – Anders Tryggvesson homeopatiska 
preparat 

När Anders Tryggvesson demonstrerar hur man 
framställer homeopatiska sömnpreparat är 
publiken i trygga händer eftersom just ingenting 
händer när man tar homeopatiska preparat. Anders
kommer på ett informativt och underhållande sätt 
att visa oss varför homeopatiska preparat är 
verkningslösa och hur man framställer dem med 
enkla medel. 

Anders Tryggvesson är vetenskapsman och expert inom områdena bioteknik, 
mikrobiologi och molekylärbiologi. 

Lördagen den 29/9 kl – 11.00 Per Kornhall Om att göra korv och 
stifta lagar, skolan och vetenskapen? 

Per Kornhall har ägnat många år att forska kring 
skolan och vetenskapen och hur man ska basera 
skolverksamheten på vetenskap och beprövad 
erfarenhet – något som inte alltid har varit fallet. 
Per gästar oss i montern och föreläser kring ämnet. 

Per Kornhall är gymnasielektor, författare och doktor i systematisk botanik.
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Lördagen den 29/9 kl 12.00 – PJ Råsmarks magiska ögonblick 

VoFs egen magiker Per Johan Råsmark kommer att bjuda på 
en stunds underhållning och trolleri. Låt dig förundras över 
hur saker ser ut att vara något de inte är och hur PJ med 
lätthet kan läsa dina tankar – eller åtminstone få dig att tro 
att det är det han gör. 

Per Johan Råsmark är vetenskapsman, filosof och mentalist och föreläser om 
den vetenskapliga metoden och det mänskliga medvetandet.  

Lördagen den 29/9 kl 13.00 Peter Olausson pratar sin nya bok
Lagom till årets bokmässa kommer Peter Olausson ut 
med sin nya bok Sveriges historia från forntid till 
nutid som ges ut på Ordalaget Förlag. Intresset för 
historia är alltjämt stort och Peter besöker oss i 
montern för att berätta om sin nya bok. Det kommer 
även att finnas möjlighet att köpa boken samt att få 
den signerad av författaren.

Peter Olausson är författare, webmaster och har tidigare varit ordförande i 
Vetenskap och Folkbildning. 
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Lördagen den 29/9 kl 14.00 – PJ Råsmarks magiska ögonblick 

VoFs egen magiker Per Johan Råsmark kommer att bjuda på 
en stunds underhållning och trolleri. Låt dig förundras över 
hur saker ser ut att vara något de inte är och hur PJ med 
lätthet kan läsa dina tankar – eller åtminstone få dig att tro 
att det är det han gör. 

Per Johan Råsmark är vetenskapsman, filosof och mentalist och föreläser om 
den vetenskapliga metoden och det mänskliga medvetandet. 

Lördagen den 29/9 kl 15.00 – Dan Katz pratar om sin bok Ödlan i 
huvudet

”Till skillnad från många självhjälpsböcker är 
innehållet dessutom väl förankrat i modern 
forskningsbaserad psykologi och slår hål på en rad 
populärpsykologiska myter. Ödlan i huvudet är en bok
för fördjupning och inspiration och passar både för 
professionella behandlare och allmänheten. Ödlan i 
huvudet är en klokbok.” 

Orden kommer från recensionen på boktipset.se och 
ger en bra beskrivning av Dan Katz bok om KBT. Med 

utgångspunkt i modern forskning har Dan lyckats med konststycket att skriva 
en inspirerande och informativ bok i ämnet. Dan gästar oss i montern och 
berättar om boken och om KBT.

Dan Katz är legitimerad psykolog, psykoterapeut och författare och är medlem i
Vetenskap och Folkbildnings riksstyrelse. 
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Lördagen den 29/9 kl 16.00 – Madeleine Pollnow från Magasinet 
Filter samtalar med Dan Katz från VoF den granskning hon har gjort 
av Thomas Eriksons bok Omgiven av idioter

En av de riktiga bästsäljarna just nu är Thomas 
Eriksons Omgiven av idioter. Många är de företag som 
har betalat dyra pengar för Thomas föreläsningar och 
det har väl knappast undgått någon i landet att det 
pratas om vilken färg man är i fikarummen på jobbet. 
Men det har också höjts kritiska röster kring Eriksons 
bok och vid en närmare granskning har det visat sig att
han använder sig av psykologiska teorier som man 

förkastade redan på 50-talet. 

Madeleine Pollnow har gjort en granskning av Thomas Eriksons bakgrund och 
verksamhet för Magasinet Filters räkning och samtalar i vår monter med 
psykolog Dan Katz om Eriksons bok och varför den möjligen kan duga som 
underhållning men inte som ett verktyg för att avgöra människors 
personligheter. 

Madeleine Pollnow är journalist.

Söndagen den 30/9 kl 10.23 – Anders Tryggvesson homeopatiska 
preparat 

När Anders Tryggvesson demonstrerar hur man 
framställer homeopatiska sömnpreparat är 
publiken i trygga händer eftersom just ingenting 
händer när man tar homeopatiska preparat. Anders
kommer på ett informativt och underhållande sätt 
att visa oss varför homeopatiska preparat är 
verkningslösa och hur man framställer dem med 
enkla medel. 

Anders Tryggvesson är vetenskapsman och expert inom områdena bioteknik, 
mikrobiologi och molekylärbiologi. 
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Söndagen den 30/9 kl 12.00 – PJ Råsmarks magiska ögonblick 

VoFs egen magiker Per Johan Råsmark kommer att bjuda på 
en stunds underhållning och trolleri. Låt dig förundras över 
hur saker ser ut att vara något de inte är och hur PJ med 
lätthet kan läsa dina tankar – eller åtminstone få dig att tro 
att det är det han gör. 

Per Johan Råsmark är vetenskapsman, filosof och mentalist och föreläser om 
den vetenskapliga metoden och det mänskliga medvetandet. 

Söndagen den 30/9 kl 14.00 – Sara Wrige om tro och vetenskap 

Kan man förena tro och vetenskap eller är de 
varandras motsatser? Om man talar med Sara Wrige 
så finns det definitivt hopp för att vetenskapen och 
tron ska kunna existera sida vid sida. 

I ett samtal med Karin Noomi Karlsson, ordförande i 
VoF Göteborg och doktorand i litteraturvetenskap, 
visar Sara oss varför man inte måste ge upp sin tro 
för att man väljer vetenskapen och varför folk i 

allmänhet uppfattar att tro och vetenskap står för oförenliga saker.

Sara Wrige är präst i Svenska kyrkan och civilingenjör och fysiker.
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Söndagen den 30/9 kl 15.00 – PJ Råsmarks magiska ögonblick 

VoFs egen magiker Per Johan Råsmark kommer att bjuda på 
en stunds underhållning och trolleri. Låt dig förundras över 
hur saker ser ut att vara något de inte är och hur PJ med 
lätthet kan läsa dina tankar – eller åtminstone få dig att tro 
att det är det han gör. 

Per Johan Råsmark är vetenskapsman, filosof och mentalist och föreläser om 
den vetenskapliga metoden och det mänskliga medvetandet. 

Varmt välkomna till monter D04:33 under Bok
& Bibliotek 2018! 

Föreningen Vetenskap och Folkbildning är en skeptikerförening som har lokalavdelningar på flera orter i landet. Vi verkar för att öka 
medvetenheten om vetenskap, forskning och ett källkritiskt förhållningssätt. Föreningen arrangerar kostnadsfria föreläsningar, pubkvällar 
med så kallade skeptiska kvartar, museibesök och stadsvandringar med folkbildande teman. Vi ställer ut på Bok & Bibliotek där du kan 
komma och besöka oss i monter D04:33, lära dig mer om källkritik och vetenskap.
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