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Kompetencecenter It for Alle (KIA)

Undervisningsministeriet, Tips og Lotto

Sygekassernes Helsefond

Tak for pengene…



  

Mikro Værkstedet A/S 

GrammarSoft Aps 

Dansk Videnscenter for 
Ordblindhed

Tak til OrdRet – konsortiet



  

Tak for stavefejlene…

... og afprøvningen

•1200 tekster

•36 institutioner i DK



  

• Hvem kan bruge OrdRet?

• Hvornår kan OrdRet bruges?
– Almen uddannelse
– Specialundervisning
– Voksenuddannelse
– Arbejdsliv
– Privatliv



  

• Hvor god er OrdRet til at finde og 
rette stavefejl?



  

OrdRet: en stavekontrol + ekstra moduler

• OrdRet kan alt det, som almindelige 
stavekontroller kan

• OrdRet udmærker sig ved at have 
stærke sproglige resurser



  

3. Alle ord analyseres og opmærkes
4. Grammatiske fejl findes

Drengen lære grammatik.

Kontekstbaserede ordforslag



  

Prioritering af ordforslag

Der er en lambe tændt.
- lampe, lempe, lampen, labbe



  

Kontrol af sammensatte ord

Uganda er et tredje verdensland.

Stavekontrolsfestdag!

TDC mobils lade bar. 



  

Tager højde for fejl i 
ellers korrekt stavede ord

Vi kører til bygen nu. 

Min vaner er svære at slippe. 



  

Base af ordblindes stavefejl

Ca. 33.000 stavefejl



  

De pædagogiske resurser

• Pædagogisk program

• Grammatisk information om ord
- ordklasse, køn og bøjningsmønster

Jeg køre hen til festen.



  

De pædagogiske resurser

• Eksempelsætninger til ord, der let forveksles
- korte, simple og typiske sætninger

Hvad skal hun hede? 
- hedde, hede, hede

• Hvad skal barnet hedde? 
• Ude på den jyske hede. 
• Det var nogle hede nætter. 



  

Tilgængelighed

• Oplæsning af alt i OrdRet

• Hjælp  - her og nu!

•  Udførlig manual



  

OrdRets fremtidsperspektiver

• Pædagogisk videreudvikling: fx med 
information om fejltyper

• Udvikle et modul til kontrol af skrivestil 
• Udvikle et modul til tegnsætning
• Effektundersøgelse af OrdRet
• Udbygge fejldatabasen med ordblindes 

stavefejl



  

Vil du vide mere…

www.ordret.com


