IntoWords og CD-ORD – digitale værktøjer til
læring i alle fag
Her på skolen vægter vi ligeværd, trivsel og inklusion højt. Alle skolens lærere
og elever har således gratis adgang til de to læse- og skriveprogrammer, CDORD og IntoWords.
Programmerne sikrer, at ordblinde eller læse- og skriveusikre elever kan tilegne
sig viden på lige fod med kammeraterne.
Alle elever kan desuden have glæde af fx programmernes ordbog, skabeloner og
skrivestøtte på flere sprog.

Hjælp til ordblinde og læsesvage elever
CD-ORD og IntoWords er en vigtig forudsætning for, at ordblinde og læsesvage
elever kan læse på samme niveau som deres læsestærke kammerater – og
dermed tilegne sig viden og være med i klassens diskussioner. Eleverne kan få al
digital tekst op, og når de selv skal skrive, giver programmerne stavehjælp.

Løft til læse- og skrivefærdigheder for alle elever
I almenundervisningen bruges programmerne i fx sprogfag, matematik og
opgaveskrivning:
• Større ordforråd og bedre stavning – på dansk, andre sprog og fagsprog
Alle elever kan forbedre deres ordforråd og skriftlighed med
programmernes ordforslagsfunktion. Ordforslagene hjælper eleverne
med at formulere sig og stave svære ord og faglige begreber.
• Digital ordbog – ekstra hjælp til at slå ord op
Eleverne kan tjekke ords retstavning, grammatik og betydning i
programmets danske, engelske, tyske, franske eller spanske ordbog.
Eleven får stavehjælp til søgninger og kan få al tekst – fx ordforklaringen læst op.
• Kommaforslag
Eleven kan både tjekke sin tekst for kommafejl og lære kommatering
gennem programmets forklaringer på reglerne bag forslagene.
• Forbedret udtale og ’literacy’
Eleverne kan bruge talesyntesernes korrekte udtale på fx engelsk og tysk
til at forbedre deres egen udtale. Oplæsningsfunktionen kan også bruges
til ’opdagende skrivning’, hvor eleven får støtte til skrivning gennem
oplæsning af bogstavlyde og -navne.
• Hjælp til at opbygge tekster: Skabeloner
Skabeloner til fx skrivning, analyse og matematik er en integreret del af
IntoWords Cloud. Skabelonerne træner strukturerne bag fx fagtekster,
skønlitterære tekster og afleveringer – og klæder fx eleverne på til
Projektopgaven og de skriftlige afgangsprøver.
• OCR-funktion
Hvis den digitale tekst er gemt som et billede, kan den ikke markeres og
dermed ikke læses op. Dette forekommer blandt andet i en del pdf-

tekster. OCR-funktionen i CD-ORD og IntoWords ’låser teksten op’, så
den både kan læses op og redigeres. Hermed bliver det nemmere for
læreren at digitalisere tekster til den ordblinde elev eller at kopiere et
uddrag af en billedtekst, som skal bruges i undervisningen.
Anbefalinger
Brug CD-ORD på pc’en og IntoWords på alle andre platforme. Til Mac,
Office 365 og Google Apps anbefaler vi IntoWords Cloud.

Her finder du programmerne
➢ Login for elever
➢ Login for lærere
Log ind med UNI-Login.
ANBEFALING
Brug CD-ORD på pc’en og IntoWords på alle andre platforme.
Til Mac, Office 365 og Google Apps anbefaler vi IntoWords Cloud.
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