
Hvordan bruke 

CD-ord?



Hva er CD-ord?

CD-ORD er et verktøy på pc som hjelper deg med å lese og 
skrive. Med CD-ord kan du:

 lese opp all digital tekst på bokmål, nynorsk og engelsk – og 
også på tysk, fransk og spansk

 gi ordforslag og forslag til skrivemåte når du skriver

 la deg slå opp i ordbøker for å finne ut hva et ord betyr

 gjøre tekster tilgjengelige for opplesning og redigering 

https://www.mv-nordic.com/no/produkter/cd-ord/verktoy-i-cd-ord/opplesning
https://www.mv-nordic.com/no/produkter/cd-ord/verktoy-i-cd-ord/ordforslag
https://www.mv-nordic.com/no/produkter/cd-ord/verktoy-i-cd-ord/ordboksverktoyet
https://www.mv-nordic.com/no/produkter/cd-ord/verktoy-i-cd-ord/skanread


 Det finnes to varianter av CD-ord. En variant som er 

installert på pcen og en webvariant.

 Webvarianten kan være fin å bruke dersom man skal 

jobbe en del via ulike skyer, f eks office 365. 

 Intowords for Chrome er navnet på webversjonen av 

CD-ord. Google chrome er den nettleseren som må 

brukes sammen med Intowords.

 Det som er viktig å vite er at uansett hvilken variant du 

bruker, så bør cd-ord åpnes før noe annet 

skriveprogram/verktøy du kan bruke.



En kort introduksjon til CD-ord

 https://www.youtube.com/watch?v=2MwxUlVsb0o

Logg deg inn med FEIDE. Huk av på husk meg i bunnen.

Cd-ord bør åpnes før det programmet du skal bruke det i. 

https://www.youtube.com/watch?v=2MwxUlVsb0o


Hvordan installere CD-ORD?





Det er denne versjonen du vil ha

"TFK CD-ORD Lese og Skriveavtalen+ 2016 ":

er standard CD-ord 9, Bokmål ordliste, SkannTo

Read, diverse språk/telesynteser (bokmål, nynorsk, 

britisk)



Hva det er viktig å vite

 Valg av språk: Pass på å «stå» i det språket du skal bruke.

 Stemmer: Velg den stemmen du synes passer best. 

 Opplesing: Huk av på om du ønsker at programmet skal lese opp 

mens du skriver og evt om det skal være bokstav, ord eller setning.

 Lage lydfiler - https://www.youtube.com/watch?v=edIPOlH5cX8

 Ordforslag : Ordlisten kan gi deg forslag. Ved å holde museklikkeren

over ordet kan du også lytte til hvordan det høres ut. 

 Rettskriving: Ved å bevege deg bortover i ordet kan du få opp 

korrekt staving.

 Innstillinger: Her kan du justere stemmer, språk, lesehastighet etc

 Ordlister: lag dine egne ordlister, 

https://www.youtube.com/watch?v=FvojHDxjWQM

https://www.youtube.com/watch?v=edIPOlH5cX8
https://www.youtube.com/watch?v=FvojHDxjWQM


Intowords - installer

For å laste ned Intowords logger du deg på www.mvnordic.no

Gå inn på produkter. Du kan logge inn med FEIDE.

http://www.mvnordic.no/


Videoer på Youtube om Intowords

For en introduksjon til Intowords kan vi se på disse videoene

1. https://www.youtube.com/watch?v=kYvkhQIbW7o

2. https://www.youtube.com/watch?v=SPqhUpPegJA

Husk at du må aktivere Intowords i Chrome. Det gjør du 

ved å klikke på ikonet slik at det får en gul prikk.

https://www.youtube.com/watch?v=kYvkhQIbW7o
https://www.youtube.com/watch?v=SPqhUpPegJA


 Ordlisten kan gi deg forslag. Ved å holde museklikkeren

over ordet kan du også lytte til hvordan det høres ut. 

 Ved å trykke på mer kan du få opp flere verktøy. Her kan 

du blant annet velge å få lest opp teksten. Ordene kan 

også bli lest opp mens du skriver slik at du kan høre etter 

om det er korrekt.

 NB! Dersom du ønsker å ha tekst lest opp fra en nettside, 

må du først gå inn på nettsiden for så å aktivere 

IntoWords. Her kan du markere tekst og så klikke på les.



Intowords PDF

 Du kan få lest opp tekst fra en PDF, enten direkte fra en 

nettside eller fra dataen din. 

 For å gjøre dette trykker du på «mer» i verktøylinjen din i 

Intowords. Deretter går du inn på «Apps» og «PDF». 

 Da åpnes Intowords PDF i en ny fane, og du kan åpne 

pdf-dokumenter som ligger på datamaskinen din.

 Her kan du på samme måte markere teksten og lese 

opp.



Kilde

 https://www.mv-nordic.com/files/6114/5319/6354/Ny_CD-

ORD_jan_2016.pdf

 https://www.mv-nordic.com/no/produkter

 Intowords intro https://www.youtube.com/watch?v=kYvkhQIbW7o

https://www.youtube.com/watch?v=SPqhUpPegJA

Hent Intowords til Google chrome

https://www.youtube.com/watch?v=DdjWFVkRTzY

https://www.mv-nordic.com/files/6114/5319/6354/Ny_CD-ORD_jan_2016.pdf
https://www.mv-nordic.com/no/produkter
https://www.youtube.com/watch?v=kYvkhQIbW7o
https://www.youtube.com/watch?v=SPqhUpPegJA
https://www.youtube.com/watch?v=DdjWFVkRTzY

