
Idéerne er udarbejdet af Lenni Gottlieb 

 
Læse- og skriveaktiviteter med CD-ORD 8.2 
Her er mine forslag til mulige læse- og skriveaktiviteter med CD-ORD - sådan lidt i flæng. Lav selv 
flere, kun fantasien sætter grænser. Jo bedre I kender programmets muligheder, des flere idéer 
kan I selv få. God fornøjelse. 

Begyndertrinet – dansk 
• Lære bogstaver og bogstavlyde (grafemer og fomener) 
• Skrive vrøvlehistorier med prædiktion 
• ”Læse” en bog ved at skrive af og få læst op 
• ”Børnestave” med jokertegn 
• Skrive historier ned alderssvarende ordforråd 
• Læse alderssvarende digitaliserede tekster 
• Læse på Internettet  
• Øve læsehastighed 
• Få kontrol på egen læsning. 

Mellemtrinet – dansk 
• Læse alderssvarende tekster uanset læseniveau  
• Læseforståelse - både skøn – og faglitteratur 
• Kontrol af læsekorrekthed 
• Hastighedstræne læsehastighed, slå evt. højttalerne fra 
• Læseforståelse – slå ukendte ord op i ”Ordbogsværktøjet” 
• Træne staveregler med alternative ordforslag 
• Kontrol af stavning 
• Skrive med alderssvarende ordforråd . 

Mellemtrinet – andre fag 
• Læse digitaliserede engelske eller tyske tekster 
• Skrive på engelsk eller tysk med prædiktion 
• Læse eller skrive faglige tekster i natur og teknik 
• Læse på Internettet 
• Hjælp til tekststykker i matematik 
• Arbejde med projekter efter interesse og ikke efter læsefærdigheder. 

Sluttrinet – dansk 
• Mulighed for, at ALLE kan læse klassens tekster 
• Kontrol af egne skriftlige produktioner 
• Stavetræning  
• Læsehastighedstræning, evt. uden lyd 
• Brug ”Ordbogsværktøjet” til  ordbøjning og betydningsordbog 
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Sluttrinet – andre fag 
• Hjælp til læsning af tekster i alle fag 
• Brug af ordforslag til skriftlig engelsk 
• Brug af ordforslag i skriftlig tysk  
• Udtalekontrol i sprogfagene. 

Mulige læseaktiviteter 
• ”læse” en bog ved at skrive af og få læst op 
• Læse alderssvarende digitaliserede tekster 
• Fokus på læseforståelse 
• Fokus på læsehastighed 
• Fokus på læsekorrekthed – kontrol af egen læsning. 

Læse og skrive 
• Åbn et nyt Word-dokument og CD-ORD 
• Sæt √ ved prædiktion i CD-ORD’s ordforslag  
• Sæt √ ved ”læs op under skrivning” 
• Vælg strategi. 

”Læse” en bog 
• Vælg en bog med passende lix-tal  
• Vælg stemme  
• Skriv af fra bogen  
• Vælg ”fra markør” 
• Vælg strategi, fx ”læs bogstav, ord og sætning” eller ”læs sætning ord for ord”  
• Læs først – kontroller med dobbeltklik.  

Fokus på læseforståelse 
• Indstil hastigheden til den enkelte elev 
• Brug en alderssvarende digitaliseret tekst med tekstbokse til ordforklaring 
• Forforståelse  
• Læs hele teksten ”fremad ord for ord” 
• Læs igen. Vælg: ”Læs sætning ord for ord” – marker og  forklar svære ord 
• Øve genfortælling: Vælg ”læs afsnit ord for ord”  
• Markér ”nøgleord” m. farve  
• Slå ord op i ”Ordbogsværktøjet” ved at dobbeltklikke på ordet. 

Fokus på læsehastighed 
• Vælg en digitaliseret tekst på elevens niveau for selvstændig læsning (min. 90 % rigtighed)  
• Vælg ”læs fremad ord for ord” 
• Sæt hastigheden lidt højere, end eleven er vant til 
• Lav en logbog til elevens læsning. Husk dato 
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Fokus på læsekorrekthed - kontrol af egen læsning 
• Vælg en digitaliseret (kendt) tekst på elevens undervisningsniveau (80-90% rigtighed) 
• Eleven læser selv – søger hjælp ved at dobbeltklikke på svære ord 
• Markér evt. de svære ord med farve 
• Print ud til logbog  - husk dato 
• Indtal læsningen på computeren ved hjælp af pc’ens lydoptager. Gem som lydfil. 

Mulige skriveaktiviteter eksemplerne uddybes nedenfor 
• Skrive vrøvlehistorier med prædiktion  
• Skrive eksperimenterende  
• ”Børnestave” med jokertegn 
• Skrive historier med alderssvarende ordforråd  
• Træne stavning med alternative ordforslag 
• Kontrol af stavning 

Vrøvlehistorier med prædiktion  
• Vælg ”Dansk – mini” 
• Åbn Ordforslag  
• Vælg ”under skrivning”: Læs ord og sætning 
• Skriv ved at vælge 1. ord i ordforslag  
• Skriv ved at vælge frit blandt ordforslagene  
• Få historien læst op. 

Eksperimenterende skrivning 
• Eksperimenterende skrivning: Hvad siger ”ordet”? 
• Rim-analogier: Hvad betyder det, når konsonanten/vokalen ændres? 
• Kort/lang vokal: Hvad betyder det, når konsonanten fordobles? 
• Skrive svære ord – hvad siger de?  

Skrive alderssvarende 
• Sæt √ ved ”alternative forslag” 
• Skriv med strategien: Læs ord og sætning. 
• ”Børnestav” vha. jokertegnet * 
• Skriv ud fra et billede 
• Opret ordbøger  
• Lavehistorierne i ”Den Talende Bog” med skrivestøtte fra CD-ORD. 

Staveaktiviteter 
• Vælg ordbog efter elevens niveau 
• Åbn ordforslag  
• Alternative forslag skal være  √ 

http://www.mikrov.dk/produkter/fagprogrammer/dansk/den-talende-bog.aspx
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• Kontrol af skrivning: først skrive uden ordforslag, derefter kontrollere med ordforslag og 
oplæsning 

• Fokusere på / indstille bestemte fejltyper  
• Åbn ordforslagsboksen  
• Skrive med jokertegn *  ”Skriv det du gerne vil – ikke kun det, du kan stave til” 
• Træne staveregler: fx enkelt el. dobbelt konsonant? Hvad er udtaleforskellen? 
• Bruge jokertegnene _ og # (_ for ukendte enkeltbogstaver, # hvis eleven ved, hvad ordet 

skal slutte på).  Hvilke ordforslag kommer frem? 
• Fokus på endelser.  

 


