
 

 
 
 
 

Projektet Orda 
kreativt skrivande för personer med intellektuell funktionsnedsättning 
 

Orda-grupper 
Projektet syftar till att ge målgruppen möjlighet att berätta sina levnadshistorier eller uttrycka sig 

litterärt i övrigt. Projektet ska utveckla Orda-grupper inom vilka personer med intellektuell 

funktionsnedsättning får möjlighet att utveckla sin förmåga att uttrycka sig kreativt, i första 

hand genom skrivande. Särskilda ansträngningar kommer att göras för att få med personer 

ur målgruppen som har annan etnisk bakgrund än svensk. 

 
Vi kommer att arbeta med kreativt skrivande i workshop-form med skiftande upplägg och metoder. 

Vi arbetar i text och ljud (talad berättelse). Foto, bild och illustration kommer att användas där det är 

pedagogiskt motiverat samt i dokumentation och utställning. 

 
Antologi och utställning 
Skrivandet inbegriper olika utryck såsom poesi, essä, kortprosa och dramatik. Texterna 
samlas i en antologi och presenteras även i olika former i en utställning. Utställningen 
turnerar i samtliga åtta kommuner i Uppsala län och på varje plats är deltagarna med och 
arrangerar presentationer och vernissager. 
 
Den deltagare som kan tänka sig att ta ansvar för en Orda-grupp får gå en specialanpassad 
cirkelledarutbildning.  
 
Syftet med projektet är att genom kreativa processer öka egenmakten hos målgruppen samt 
att genom estetiska upplevelser ge den breda allmänheten ökade insikter om målgruppens 
behov. Vi ska försöka att samla Orda-gruppernas material på en digital plattform så att 
deltagarna får fler möjligheter att få sitt material läst. Det material som tas fram i projektet, 
inklusive studieplan och handledningar, kommer efter projektet att fritt tillhandahållas och 
spridas av Studiefrämjandet som även fortsatt kommer att stödja befintliga och nya Orda-
grupper. Litteraturcentrum i Uppsala kommer att fortsatt förvalta och utveckla plattformen 
efter projektets slut. 
 
 
Praktisk info 
Vi vill starta nya grupper under hösten. Hjälp oss gärna att sprida informationen om Orda! 
 

• En grupp träffas 10 gånger per termin. Varje träff är 1,5 timme. Under den tiden finns 
det möjlighet att ta pauser. Deltagarna måste alltså inte sitta 1,5 i sträck. 

• Varje grupp leds av 1–2 pedagoger som har erfarenhet av att jobba med skrivande. 



 

• Grupperna är som störst 5 deltagare. Under Corona gör vi allt vi kan för att Orda ska 
kunna genomföras på ett säkert sätt. 

• Om det fungerar för deltagarna kan vi starta en Ordagrupp som träffas digitalt. 

• Övningarna och upplägget anpassas efter gruppen. Alla ska kunna vara med i Orda. 

• Vi har möjlighet att erbjuda tolk för deltagare med annat modersmål än svenska, 
men vi behöver veta för vilket språk i god tid innan. 

• Det kostar inget att vara med i Orda. 

• På inbjudan har vi föreslagit en dag och tid för nya Ordagrupper. Om intresset finns 
kan vi dock erbjuda andra dagar eller tider om den föreslagna inte fungerar. Hör av er 
om så är fallet. 
 

 
Kontaktuppgifter 
För frågor eller anmälningar hör av er till: 
 
Elin Sjöman 

elin.sjoman@studieframjandet.se 

018-194613 

 

Lotta Johansson 

lotta.e.johansson@studieframjandet.se 

018-194627 
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