
 
 

 
 

Arbetsbeskrivning för metodutvecklare Fathima 50%   
   

Ansök senast den 13 september 23:59 CET     

Om RBUF 

Rädda Barnens Ungdomsförbund är ett förbund där alla upp till 25 år kan vara medlemmar. Vi 

är ett förbund av barn och unga för barn, med verksamhet som bygger på frivilligt engagemang. 
Vi är ett religiöst och partipolitiskt obundet förbund, som kämpar för barnets rättigheter och för 

att FN:s konvention om barnets rättigheter ska efterlevas och respekteras. Vi är ett antirasistiskt 
och queerfeministiskt förbund. 
 
Om Fathima   
Rädda Barnens Ungdomsförbund har fått medel från Arvsfonden för att starta upp och driva 
projekt Fathima i Skåne. Projektet går ut på att skapa samtalsgrupper hållna på lättare svenska 

för nyanlända tjejer. Fathima ska vara ett forum där gruppen kan mötas på lika villkor, tas på 
allvar och reflektera kring angelägna frågor såsom vänner, kärlek, familj, identitet, sexualitet, 

rasism, feminism och aktivism. Målet är att stärka nyanlända tjejers självkänsla, röst och förmåga 

att påverka, samt sprida denna röst på samhällsnivå. 

 Fathima riktar sig i första hand till nyanlända tjejer från 12 års ålder. I andra hand riktar 
sig projektet till unga tjejer med erfarenhet av flykt som är mellan 16 och 25 år gamla som 

kommer att rekryteras som samtalsledare och kontaktpersoner i grupperna.  
 Metoden för samtalsgrupperna kommer att vara en utveckling av samtalsgruppen 
”Ellen” som Rädda Barnens Ungdomsförbund skapade år 2001 och har bedrivit sedan dess. Vi 

kommer också att bygga vidare utifrån materialet ”Snacka loss” – en metod för samtalsgrupper 
för ensamkommande unga som Rädda Barnen utvecklade år 2015. Inom Fathima vill vi omforma 
tidigare gruppverksamhet till de förutsättningar som finns för personer som både identifierar 

sig som tjejer och nyanlända. Skapandet av detta material kommer alltså att vara en del av 
projektet. 

 Utöver skapandet av metodmaterialet och genomförandet av samtalsgrupperna kommer 
projektet också att ta fram ett informationsmaterial för att öka medvetenheten och kunskapen 
om gruppens situation, och föreläsningar kommer att hållas riktade till organisationer och 

verksamheter som möter nyanlända tjejer. Projektet sker i samarbete med Rädda Barnen och 
Ensamkommandes Förbund. 
 
Allmän beskrivning 

Som metodutvecklare skulle du arbeta med planeringen och framställandet av det 
metodmaterial som ska användas i samtalsgrupperna inom Fathima. I tjänsten skulle du 

sammanställa tidigare material, engagera målgruppen i framställandet av och testningen av 
övningar och frågor, skriva pedagogiska texter och övningar samt vidareutveckla materialet i 
takt med projektets lärande. 

 



 
 

 
 

Vision med tjänsten 

Att skapa ett långsiktigt, efter målgruppen anpassat metodmaterial som fungerar som stöd till 
de samtalsledare som håller i samtalsgrupperna för nyanlända tjejer inom Fathima. Detta ska 

stärka nyanlända tjejer i synnerhet och barnets rättigheter i allmänhet. Tjänsten ska även bidra 
till visionen som statueras i RBUF:s strategi. Den antogs 2017 av RBUF:s medlemmar och är en 

femårig strategi för hur organisation ska utvecklas. Strategin fungerar som en guidande vision 
för alla anställda på kansliet. Här kan du läsa den: http://rbuf.se/wp-

content/uploads/2018/11/Strategi-2018-2022.pdf 
       
Huvudsakliga arbetsuppgifter         

- Sammanställa tidigare relevant material och rapporter 

- Genomföra fokusgrupper med målgrupperna 
- Målgruppsanpassa övningar och diskussionsfrågor 
- Bistå projektsamordnare vid utbildningar av samtalsledare 

- Bistå samtalsledare i genomförandet av samtalsgrupper 
- Ta fram informationsmaterial och koncept för föreläsningar 
- Genomföra kartläggning kring nyanlända tjejers situation 

- Arbeta för att uppnå RBUF:s strategi 2018-2022 

För att vara framgångsrik i den här rollen behöver du 

- Kunskap om barnets rättigheter, normkritik, feminism och antirasism 

- Kunskap och erfarenhet av att arbeta med unga nyanlända, eller egen erfarenhet av att 
vara ny i Sverige 

- Erfarenhet av att utveckla pedagogiska verktyg 
- Erfarenhet av att sammanställa och analysera information 

- Erfarenhet av målgruppsinkludering 
- God kommunikationsförmåga i svenska och engelska 
- Vara initiativtagande, strukturerad, självgående, kreativ och lösningsfokuserad 

- Grundläggande kunskap inom grafisk design 
- Dela Rädda Barnens Ungdomsförbunds värderingar 

Engagemang eller aktivism i en barn -och ungdomsorganisation är meriterande!  

Om tjänsten  

Tjänsten är placerad på Rädda Barnens kontor i Malmö. Det är en projektanställning på 50% som 
pågår till 30-08-2024. Vi tillämpar provanställning i sex månader. RBUF har kollektivavtal med 

FREMIA och Unionen. En heltidstjänst hos oss är i snitt 37 timmars arbetsvecka. Vi erbjuder 
friskvårdstimme, friskvårdsbidrag, samt stora möjligheter till kompetensutveckling. RBUF är 
också en arbetsgivare som arbetar aktivt med tillgänglighet och icke-diskriminering. Alla 

sökande och anställda ska ha lika möjligheter. 
 

 
 
 



 
 

 
 

Ansökan  

Skicka CV och personligt brev (max 1 sida) till jobb@rbuf.se med ämnesraden ‘Metodutvecklare 
Fathima’ innan den 13 september (23:59 CET). För eventuella frågor, kontakta Anna Luna Hedin 

genom anna.hedin@rbuf.se eller Dejan Bojanic genom dejan.bojanic@rbuf.se. 
 


