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  Projektredovisning av projektansökan 

Tro, hopp och fördom - ungas religionsmöten för en ny tid, på ett nytt sätt!  

Ett samarbete med representanter från Agera volontärerna och En värld av grannar från Svenska 

kyrkan, Tillsammans för Sverige och Liv Ett från Fryshuset och Tegelbruket i Örebro kring uppstart av 

en interreligiös ungdomspodd.   

 

1. Genomförande av podden 

Projektet sökte medel för att starta en gemensam poddserie i 14 delar kring livsfrågor för unga med 
olika religiös bakgrund. De unga använde hösten för att tillsammans planera, ta kontakter med gäster 
och spela in en gingel. I mitten av december och början av januari släpptes sedan 6 avsnitt och en 
trailer som kan laddas ner här: 
https://poddtoppen.se/podcast/1545389617/tro-hopp-och-fordom 
 
Avsnitten hade olika rubriker och behandlade ämnen som unga tycker är viktiga. Projektgruppen 
gjorde en planering tillsammans. Varje avsnitt leddes sedan av 2 unga med olika religiös bakgrund med 
specialkompetens/erfarenhet inom området som samtalade med varandra och inbjudna gäster. Till 
avsnitten kopplades även spoken word artister: 
 
1) Tjejer ska få ha på sig vad som helst, men det är läskigt med hijab? (Samtal om feminism. Gäster: 

Antje Jackelén, Spoken word: Sara Ameziane) 
2) Sluta vara en SÄL! (Om normer och fördomar. Gäster; Anna Ljungström, Armah och Meriem Jamil 

och Backa systra skapet, Spoken word: Hindren Ghasabi Ghaderi) 
3) Folk undrar om man kan vara HBTQI och religiös. (Gäster: Abdullah Al Khafaji, Daniel Andersson, 

Eliot Moskowicz)) 
4) Det finns inget ställe jag känner mig tryggare på än när min panna nuddar bönemattan.(Om 

bön: gäster Jakob Schwartz Svenska kyrkans Unga, Linah Gillman SMFR) 
5) Lämna ett fysiskt krig, för ett psykiskt krig (Hur utmanar vi rasismen. Gäster: rep från Centrum 

mot våldsbejakande extremism, Shade Amao Forsman och Khalid Mohammed. 
6) Vi måste ta hjärtat till gymmet (Rättvisefrågor i världen. Gäster: Stefan Einhorn, Hamza Mostafa 

och Nayab Kayani, spoken word: Nyab Kayani 
7) Trailer för Tro, hopp och fördom. 
 
I samband med att podden skulle släppas gjordes en intervju för Uppdrag Mission om 
projektledaren Liam Sallmander om podradion och interreligiöst ungdomsarbete: 
https://www.uppdragmission.se/2020/12/10/identitet-ar-speciellt/ 
 
Under våren skulle ytterligare 7 avsnitt produceras men redan i januari hårdnade 
coronarestriktionerna och det blev omöjligt att träffas 4 personer i en studio för att göra inspelningar 
och det blev även reseförbud. Detta gjorde att de resterande programmen har planerats oneline och 
nu håller på att spelas in. De kommer att släppas under hösten 2021.  

https://poddtoppen.se/podcast/1545389617/tro-hopp-och-fordom
https://www.uppdragmission.se/2020/12/10/identitet-ar-speciellt/
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2. Genomförande av fördjupningshelg 

På grund av Coronarestriktioner blev det även omöjligt för de unga som arbetat med podden att 
samlas till ett helgläger med fördjupning och utvärdering. Istället träffades de unga oneline och 
planerade tillsammans med En värld av grannar tre utbildningstillfällen för studerande inom Svenska 
kyrkans utbildningsinstitut SKUI. Dessa tillfällen genomfördes vid tre halvdagsutbildningar för präster, 
pedagoger, diakoner och musiker i såväl Uppsala som Lund och blev mycket uppskattade. Tre unga 
med olika religiös bakgrund medverkade och berättade om poddradion, interreligiösa metoder och 
delade, genom storytelling, sina livsberättelser. De ungas storytelling har blivit så uppskattad att SKUI 
redan har bokat in de unga till nya klasser i höst. 
   

3. Utvärdering och måluppfyllelse 
Syftet med projektet var att ge unga en möjlighet att trots pandemin kunna organisera sig och 
samarbeta kring ett gemensamt projekt för att ”bryta fördomar och skapa hopp genom att lyfta ungas 
röster, tankar, engagemang och på så sätt bidra till att både de unga som medverkar i 
podcasten och de som lyssnar ska känna sig trygga och mindre ensamma med sina frågor.” 
 
Vi kan se att projektet bidragit till att Agera Volontärerna och de andra ungdomsaktörerna har knutit 
nya band till varandra och att de nu är engagerade i flera projekt tillsammans och på så vis har 
projektet stärkt de ungas organisering. Att tillsammans planera och samtala om livsfrågor har lett till 
att alla de som medverkat har fått chans att både lära känna varandra över religionsgränser men också 
samtala om livsfrågor på nya sätt.  
 
De olika poddavsnitten har idag (2021 05-26) lyssnats av 2103 personer. De program som fått flest 
nedladdningar och kommentarer i chatten är avsnitten om feminism och HBTQI vilket tyder på att det 
kan vara ämnen som behöver en fortsatt fördjupning och att de inte tidigare speglats interreligiöst på 
ett tillgängligt vis.  
 
Det är inte endast unga som lyssnat på podden, även vuxna har hört av sig. Bland annat en lärare har 
skrivit: 
 

” Hej Liam!   

Gick genom Stockholms gator idag och lyssnade på ett avsnitt av er podd. Jag lyssnade på "Folk 

undrar om man kan vara HBTQI och religiös". Sjukt bra. Jag kommer lyssna på detta avsnitt om 

några veckor tillsammans med en gymnasieklass då vi arbetar med dessa 2 kunskapskrav: 

Eleven ger flera exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning 
samt gör en komplex analys av denna relation i vilken eleven beskriver komplexa samband och 
drar välgrundade och nyanserade slutsatser.  
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, 
sexualitet och socioekonomisk bakgrund. 
Jag fick bara en idé er podd skulle ju kunna bli som typ UR! alltså att ni till de podd avsnitt där 
det går gör en typ av "lärarhandledning" du vet med en inledningstext, viktiga begrepp som tas 
upp i podden, frågor att diskutera vidare, länkar, uppgifter med mera! Mycket av det ni pratar 
om i era poddar tangerar ju med kunskapskraven i religion 1 kursen på gymnasiet…”  

 

4. Budgetredovisning 
Projektet har följt budgetplanen och en Värld av grannar har gjort en utbetalning till projektgruppen. 
Se bifogad rekvisition. 
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