
 
 
CD-ORD – en digital ressource med mange ansigter 
  
CD-ORD er kendt i specialpædagogiske kredse som et støtteredskab til børn i læse- og 
skrivevanskeligheder. Men CD-ORD har noget at tilby de alle børn, også når de ikke er i læse- 
og skrivevanskeligheder – CD-ORD kan nemlig inspire re børnene til gå i gang med at skrive 
deres egne historier og dermed udvikle ordforråd, s ætningskonstruktioner og i det hele taget, 
deres sproglige dygtighed. Det dokumenterer en ny u ndersøgelse fra Gentofte Kommune. 
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Siden Salamanca Traktaten om specialundervisning blev vedtaget i 1994, er udviklingen af it-
værktøjer til støtte for ordblinde accelereret. Med traktaten kom den Rummelige Skole og siden ideen 
om it-støttet inklusion af elever der i dag henvises til specialundervisning. Indtil for nylig var det derfor 
kun specialundervisere der kendte til de specialdesignede digitale ressourcer, mens lærere i 
almindelighed kun sjældent kendte til deres eksistens og potentiale. Nu hvor it begynder at være et 
hverdagsfænomen i skolerne sker der en mærkbar ændring. I dag har flere lærere kendskab til de 
særlige digitale ressourcer og er opmærksomme på deres didaktiske potentialer.  
 
CD-ORD’s - fra specialværktøj til didaktisk ressour ce 
CD-ORD er fra starten designet som et højt specialiseret værktøj inden for specialundervisning. 
Samtidig er programmet designet som hjælpemiddel i hverdagen for eleven med markante læse- og 
skrivevanskeligheder. Som følge af udviklingen i brug af it i skolen, ser vi nu CD-ORD bryde 
grænserne for de oprindelige designintentioner. Lærerne begynder at se alternative didaktiske 
potentialer, som de implementerer i den almene danskundervisning, og der er flere eksempler på, at 
CD-ORD anvendes med gode resultater. Samtidig lægger flere kommuner Mikro Værkstedets 
programpakke og CD-ORD ud på den generelle it-profil. Hermed bliver CD-ORD tilgængelig for alle 
elever i alle fag, hvor it inddrages aktivt. 
 
I det følgende præsenteres eksempler fra Gentofte, hvor CD-ORD bruges til skrivetræning på andet 
klassetrin. Disse projekter indgik i forskningsprojektet Projekt It Læring (Levinsen & Sørensen 2008).  
 
CD-ORD - løftestang for skrivning i 2 klasse 
Asmus og Filip arbejder i tre uger med at skrive en gyserhistorie. Asmus har en sprudlende fantasi 
men vil helst ikke skrive. Filip har ikke så meget fantasi og men det skriftlige skal være i orden. I 
starten kommer de ikke langt fordi Filip konstant retter stavefejl. De har imidlertid en god ide med et 
hævngerrigt fugleskræmsel og en græskar-zombie-hær, og efterhånden udfordres de af CD-ORD’s 
kobling mellem tale, skrive, lytte og se. De får simpelthen lyst til at historien skal være god og 
spændende. De opdager at dét har noget at gøre med de ord de vælger og hvordan sætningerne 
bygges op. Når de har skrevet et stykke og fået CD-ORD til at læse op, begynder de at diskutere 
fortællingen. På denne måde inspirerer CD-ORD til at de opdager synonymer og komplekse 
sætningskonstruktioner. Gradvis bliver de bedre til at konstruere nye og svære ord mens de slipper 
CD-ORD’s hjælpefunktioner når ved ofte anvendte ord. I slutningen af forløbet kan de formulere 
sætninger mundtligt og skrive dem ind forholdsvis flydende. De bliver i stand til at diskutere 
rækkefølgen af indholdsklumper og gennemføre rekonstruktion af hele afsnit. 
 
Oline skal skrive sin håndskrevne kladde ind Word med støtte fra CD-ORD. Hun har bare ikke skrevet 
noget, men i stedet lavet fine tegninger af sin historie. Oline vil også helst undgå at skrive. Hun fanger 
lynhurtigt princippet med at tale, skrive, lytte og se og begynder at finde ord. Hun vil skrive ”lege”, men 
finder ”læge”. Hun lytter og kan godt høre det lyder forkert. Efter en halv time forlader hun den 
tegnede historie og digter frit videre. Da hun en time senere får brug for en læge i historien, husker 
hun uden videre stavningen. Hun har også brug for ord som ”skadestue” og ”ambulancetjeneste” i 
forskellige bøjninger, som hun selv finder frem til ved at kombinere sit talesprog med skrivning og 
lytning. I alt får hun skrevet en drabelig historie på over ½ side A4. Hun synes, det er rigtig sjovt. 
 



 
 

Det eksemplerne fra Gentofte dokumenterer, er at CD -Ord generelt udfordrer og inspirerer 
eleverne til at fortælle og skrive egne historier. Specifikt ser vi at elever som Asmus og Oline, 
der har det til fælles at de søger at undgå det skr iftlige samtidig med at de er meget visuelt 
orienterede, bliver fanget ind af CD-ords tilbud om  at de kan bruge deres sanser og etablerede 
produktive færdigheder umiddelbart. Hen over længer evarende forløb ses læringen indenfor 
en række felter:   
 

• Sproglig bevidsthed får flere nuancer 
• Sproglig analyse bliver mere kompleks 
• Formuleringsevne og stavning forbedres marktant 
• Eksperimenter med sprog I forhold til genren og den s udtryksmidler 
• Eleverne udvikler deres evne til at diskutere og fo rhandle fortællingens indhold og 

form 
• Eleverne udvikler deres egne samarbejdsstrategier 

 


