Podcasts

Podcasts – ett nytt urval
av tips
Staffan Lückander, legitimerad sjuksköterska och
mångårig medlem av VoF:s riksstyrelse, ger tips om
intressanta podcasts.
Det finns en minst sagt rik, för att inte säga överväldigande flora av podcasts för den som är ute efter nyheter
om vetenskap och skepticism. Aija Sadurskis utmärkta
översikt från Folkvett 2020:2 ger en god översikt över
poddfloran, medan nedanstående poddar mer ska ses som
kompletterande tips. I stort sett allt innehåll som listas
här nås utan kostnad, dock publicerar vissa utgivare extra
innehåll mot betalning. Självklart finns det fler intressanta
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poddar där ute och förhoppningsvis kan Folkvetts läsare
ge fler tips till redaktionen framöver.
The Skeptics Guide to the Universe (SGU)
Denna podd nämndes i Sadurskis artikel ovan, men förtjänar att nämnas igen. SGU är en av klassikerna i den
skeptiska poddvärlden sedan 16 år. Poddens kärna är bröderna Bob, Jay och Steve Novella, samt Evan Bernstein
och vetenskapsjournalisten Cara Santa Maria.
Podden har fokus på kritiskt tänkande, men också på
allmän populärvetenskap inom flera områden; hälsa och
medicin, biologi, teknik och astronomi. En trevlig och
bred podd för den som vill börja lära sig mer om vetenskap
i allmänhet samt om vilka frågor skeptikerrörelsen kan behandla.Språk: engelska. Utkommer varje vecka.
https://www.theskepticsguide.org/
Frisk utan flum-podden
Maria Ahlsén och Jessica Norrbom är inte bara Årets
folkbildare 2021 (tillsammans med Jacob Gudiol) utan
producerar även den utmärkta podden Frisk utan flum.
Här ges goda, forskningsbaserade råd om träning, kost
och hälsa. Dessutom granskas myter, desinformation och
halvsanningar inom hälsoområdet. Språk: svenska. Utgivning: ungefär varje månad.
https://fortasana.libsyn.com/
ESP – The European Skeptics Podcast
Denna podd handlar om kritiskt tänkande, skeptisk aktivism och vetenskap, framförallt utifrån ett europeiskt
fokus. Vår ordförande Pontus Böckman är en av program58
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ledarna, tillsammans med Annika Harrison och András
G Pintér. En riktigt bra podd för den som vill lära sig mer
om den skeptiska rörelsen. Språk: engelska. Utkommer
varannan vecka.
https://theesp.eu/
The Skeptic Zone
En australiensisk veteran bland podcaster. Ges ut av Richard Saunders sedan 2008 tillsammans med flera andra
redaktionsmedlemmar. Podden är en utmärkt och bred
exposé över skeptiska frågor, dessutom lättsam och humoristisk. Språk: engelska. Utgivning: varje vecka.
https://www.skepticzone.tv/
Conspirituality podcast
Det finns god anledning att vara skeptisk till påståenden
och trender inom wellness- och yogaindustrin. Därför är
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det extra uppfriskande med denna podd, där personer som
själva varit eller är aktiva i wellness- och yogarelaterade
sammanhang, kritiskt granskar tongivande personer, trender och påståenden. Podden visar på ett intressant sätt hur
yoga- och wellnessindustrin alltmer närmar sig faktaresistenta alternativrörelser som Qanon, antivaccinationsrörelsen och den amerikanska vapenlobbyn. En intressant
spegling av vår samtid. Språk: engelska. Utgivning: fria
avsnitt varannan vecka.
https://conspirituality.net/
Spotify Dok – Frihetsrörelsen inifrån
Denna podd från Spotify Dok hakar i Conspirituality
ovan, fast från ett svenskt perspektiv. I fyra avsnitt beskrivs
hur den så kallade “Frihetsrörelsen” lockar en högljudd
skara människor från alternativmedicin, antivaxxare och
auktoritära extremrörelser. Skakande men lyssningsvärt av
etnologen Kalle Ström. För att lyssna krävs Spotify-konto.
Språk: svenska.
Sinnesjukt
En annan mottagare av utmärkelsen Årets folkbildare,
Christian Dahlström, publicerar en podcast om psykisk
ohälsa. Podden innehåller intervjuer med sjukdomsdrabbade, vårdutövare samt ledande forskare och debattörer
inom området. Intressant och allmänbildande. Språk:
svenska. Utgivning: 1-2 avsnitt per månad.
https://sinnessjukt.se/ 
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