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SERIÖS UNDERHÅLLNING

Poddradio

För den som vill följa aktuella, eller lättsamma, diskussio-
ner om vetenskap finns ett antal poddradiosändningar, 

poddar, att välja mellan. Lyssna när du vill och välj podd 
efter intresse och hur mycket tid du har. De poddar som 
tas upp här är bara toppen av ett mycket stort isberg.

Sveriges Radio bevakar vetenskap i flera program som 
kan laddas ner. Vetenskapspodden tar upp aktuell forskning 
inom olika områden i tre kvart långa avsnitt som kommer 
cirka en gång i veckan. Korta, bara cirka fem minuter, dag-
liga inblickar i forskning kan du få i form av Vetenskaps-
radion Nyheter. Vill du i stället ha en fördjupning finns 
Vetenskapsradion På djupet flera gånger i veckan. Det finns 
också mer specialiserade vetenskapsprogram: Vetenskaps-
radion Hälsa, Klotet, Forskarliv och Historia.

Sveriges Radio har också flera andra program som tar 
upp forskning, utan att vara klassade som vetenskapspro-
gram, till exempel Språket, Bildningspodden och Kropp & 
själ.

Universitet och högskolor arbetar på olika sätt med 



  FOLKVETT 2020:2  67

att sprida information om forskning, till exempel genom 
poddar. Några exempel är Akademiliv från Sahlgrenska 
akademin vid Göteborgs universitet, Vetenskap och hälsa 
från Lunds och Malmö universitet och Radio Science från 
Stockholms universitet. 

Om dessa poddar känns för välbekanta kan man gå 
utanför Sverige och då ökar naturligtvis utbudet kraftigt. 
Här är en lista över några engelskspråkiga poddar:

Are we there yet? Nyheter om rymden och samtal med 
astronauter från den amerikanska mediaorganisationen 
NPR. Nya avsnitt varje vecka.

Drilled presenterar klimatförnekande som århundra-
dets ”true crime story”. Sedan 2018 har podden granskat 
de krafter som står bakom förnekandet. 

Flash Forward diskuterar påhittade situationer och 
analyserar konsekvenser, ”vad skulle hända om…?”. Pod-
den är ett mellanting mellan vetenskap och science fiction.

Invisibilia ges ut av MPR. Programmen, som kommer 
en gång i veckan, varierar mellan en halv och en och en 
halv timme. Vetenskap presenteras som berättelser.

Nature Podcast släpper ett nytt halvtimmes avsnitt var-
je vecka. Innehållet speglar ofta det som publiceras i tid-
skriften Nature.

Ologies är timslånga program där vetenskapsjournalist 
Alie Ward fördjupar sig i forskningsområden som kan 
vara för udda för att behandlas i andra poddar.

Radiolab har funnits i nästan tjugo år och fått priser för 
sitt speciella sätt att göra forskning tillgänglig för en bred 
allmänhet. Avsnitten, som är en halvtimme långa, blandar 
musik och intervjuer. Det finns också en Radiolab for kids.

Sawbones har guidat lyssnaren genom medicinhistoria i 
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flera år. Programmen är ca 50 minuter och sänds en gång 
i veckan.

Science Friday går igenom veckans nyheter inom veten-
skap, teknik med mera. Nyheterna kombineras med inter-
vjuer och lyssnarfrågor.

Science Podcast är 20 minuter långa sändningar som 
tar upp två ämnen per sändning. Tidskriften Science står 
bakom.

Science Rules! är en podd med Bill Nye som informerat 
om vetenskap i flera årtionden. Här svarar han på lyssnar-
frågor med hjälp av inbjudna experter. En halvtimme eller 
längre, flera gånger i veckan.

Science Vs är knappt halvtimmeslånga program varje 
vecka. Vetenskapsjournalisten Wendy Zuckerman inter-
vjuar forskare för att belysa en fråga per program.

Skeptics’ Guide to the Universe är betydligt längre, ca en 
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och en halv timme. Tonvikten ligger på skepticism, med 
en grupp som bland annat diskuterar pseudovetenskap. 
Mer än 500 avsnitt finns att botanisera bland.

The Curious Cases of Rutherford and Fry från BBC Radio 
4 svarar på frågor från lyssnarna om vardagliga mysterier.

The Infinite Monkey Cage har sänts av BBC Radio 4 
i mer än tio år. Podden presenteras av en blandning av 
forskare och komiker och ger lättsamma beskrivningar av 
forskning. Varje vecka, mellan en halv och en hel timme.

The Naked Scientist sänds av BBC men det är Cam-
bridge University som står bakom. De en timme långa 
avsnitten blandar vetenskapliga nyheter, lyssnarfrågor och 
intervjuer med forskare.

Tidskriften Popular Science har två poddar: The Weir-
dest Thing I Learned This Week och Techathlon. TWTILTW 
tar upp det som är så udda att det inte tas upp av nå-
gon annan, medan Techathlon tar upp teknik med hjälp av 
bland annat spel och tävlingar.

This Podcast Will Kill You kommer med nya, drygt tims-
långa program en gång i veckan. Trots poddens namn är 
upplägget seriöst, med en lista över de frågor som kommer 
att behandlas publicerad på nätet.

60 Second Science är som det framgår av namnet bara 
någon minut lång. Bakom podden står Scientific Ameri-
can och ett avsnitt släpps varje dag.

Aija Sadurskis


