
•   Les godt selv om du har dysleksi. 

•  Skriv bedre tekster med færre feil. 

•  Få bedre selvtillit og mot til å lære  
og å bidra. 

Alle kan lese- og skrive 
med CD-ORD

CD-ORD

 Vil du vite mer om CD-ORD? 
Les mer om programmet på www.mv-nordic.com/CD-ORD  

eller ring oss på telefon 46 85 99 60. 



Bruk CD-ORD som et personlig verktøy som  
kompenserer for lese- og skrivevansker. Det kan 
også brukes som et læremiddel som hjelper alle 
med å lese og skrive bedre … på flere språk.

Med CD-ORD kan du:
•  lese aldersadekvate tekster til tross for  

lesevansker

• skrive bedre og mer korrekte tekster

•  skrive på flere språk og høre ordene uttalt  
med riktig uttale

•  gjøre tekst om til mp3 som du kan lytte til  
på mobil avspiller 

•  undersøke ord i teksten: deres betydning,  
bøyning og bruk

• knekke lesekoden – skrive deg til lesing. 
 

CD-ORD  har blitt utviklet og forbedret i 25 år og  
har i flere forsknings prosjekter vist at personer med 
lese- og skrivevansker øker sitt læringspotensiale 
ved å bruke verktøyet.

Svært mange norske skoler abonnerer allerede på 
CD-ORD til sine elever og lærere. 

Hva er CD-ORD?
CD-ORD er et svært utbredt og godt lese- og skriveverktøy.  
Med CD-ORD på pc’en kan du få lest opp all tekst på nettet,  
i pdf-filer og Office-programmer. Når du selv skal skrive,  
får du hjelp av ordforslag. 

Featureliste
•  Opplesning med forskjellige strategier  

og markeringer

•  Kontekstbaserte ordforslag på bokmål,  
nynorsk og engelsk

•  Skrivestøtte på bokmål, nynorsk og engelsk 
(alternative ordforslag)

•  Automatisk forslag til neste ord  
(ordprediksjon)

•   Generér egne ordlister (ekstra ordforråd)

•  Søk etter ord ved hjelp av jokertegn

•  Ordforslagene vises når markøren plasseres  
i et ord (hjelp til korrektur)

•  Marker tekst og lag lydfil (mp3)

•  Integrert ordbok med betydning, bøyning  
og bruk

•  Oplesning av mer enn 40 språk 
(krever kjøp).

CD-ORDs verktøylinje er en diskret og flyttbar 
bjelke som kan flyttes ulike steder på skjermen.
Her er den plassert rett over teksten.



Les med lyst og skriv med stil 
CD-ORDs lese- og skrivestøtte frigjør mentale ressurser  
så du kan konsentrere deg om det viktige, tekstens innhold. 

Opplesning gir tilgang til kunnskap og fellesskap

Med opplesning fra CD-ORD kan du lese akkurat det 
samme fagstoffet som dine lesesterke venner eller 
kolleger. Velg opples ningsstrategi ut fra formålet 
med lesningen: f.eks å få lest opp hele teksten eller 
kun enkelte, vanskelige ord. Få fremhevet ordene, 
etterhvert som de leses opp så du kan holde fokus  
på hvor du er i teksten. 

Du kan trene deg opp til å høre opp til 600 ord  
i minuttet – og dermed få frigjort tid til andre  
oppgaver.

Lagre lydfiler 

CD-ORD gir deg også den helt unike muligheten  
å lagre tekster som mp3-lydfiler som du kan  
høre på din mobile avspiller.

Ordforslag: Skriv tekster med færre feil

Ordforslagene gir deg frihet til å produsere tekst selv 
om du har vansker med å stave. Du får vist ordlister 
med forslag til meningsfulle ord som kan fortsette 
setningen din eller fullføre det ordet du har begynt 
på. Få CD-ORD til å lese opp den ferdige teksten din 
– så kan du høre om du har skrevet feil eller om 
språket trenger til oppstramming.

CD-ORD sees som en diskret verktøylinje som kan 
plasseres fleksibelt på skjermen. Verktøylinjen gir 
tilgang til flere personlige innstillinger som gjør  
CD-ORD til et ekstra effektivt kompenserende lese- 
og skriveverktøy. 



Ordbok

I CD-ORDs ordbok kan du få informasjon om 
rettskrivning, grammatisk informasjon og et  
utvidet ordforråd. Du får digital utgave av  
Bokmålsordboka og Nynorskordboka og en 
engelsk-norsk ordbok. Du får hjelp i form av  
opplesning av alle ord, ordforslag til søk og  
direkte søk på bøyningsformer. 

Fagordlister og egne ordlister

Du utvider CD-ORDs ordforråd 
ved  tilføye fagordlister om f.eks 
jura, maskinlære eller ernæring.  
Da blir det lett å skrive respira
sjons  muskler og avlastningsventiler. 
Du kan også generere dine egne, 
emnespesifikke ordlister ut fra 
tekst på f.eks internett og få 
ordlister til emner som nordisk 
historie, Harry Potter-universet 
eller romfart. På bildet til venstre 
ses øverst den vanlige ordlisten, 
nederst listen med importerte 
fagord.

SkanRead: Gjør tekster tilgjengelige

Når papirtekster skannes  blir de vanligvis  til et 
låst bilde. SkanRead skanner slik at de enkelte 
tegnene kan gjenkjennes (OCR: ’Optical Character 
Recognition’) og dermed leses opp og redigeres 
med CD-ORD. 

Profiler

Du kan bruke CD-ORDs standardprofiler og lett  
bytte mellom språk. Du kan også opprette dine 
egne profiler med innstilling av lesehastighet, 
strategier, språk og stemmer som passer deg. 



CD-ORD er øynene dine når teksten er en barriere. 
Det kan være at du er en  ny leser og skal koble 
bokstavenes tegn med deres lyder for å bli en 
dyktig leser. 

Kanskje har du i en periode bruk for ekstra støtte 
til å knekke lesekoden, lese med riktig hastighet 
eller få teksten til å gi mening. 

Kanskje har du lese- og skrivevansker eller dys-
leksi og vil bruke CD-ORD som et hjelpemiddel 
til å skaffe deg kunnskap og til å delta i under-
visningen, på jobben og i sosiale sammenhenger 
i likhet med alle andre. 

Når du ser og hører teksten gjennom CD-ORD 
kan du nemlig lære akkurat det samme som  
dine lesesterke kamerater eller kolleger. 

Se ordet!
Hvis du har vansker med å se, kan du bruke briller. Hvis du har vansker 
med å lese, kan du bruke CD-ORD.
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 Vil du vite mer om CD-ORD? 
Les mer om programmet på www.mv-nordic.com/CD-ORD  

eller ring oss på telefon 46 85 99 60. 

Postboks 224 Manglerud
Telefon: 46 85 99 60
firmapost@mv-nordic.no


