
.TxtAnalyser
Overvinn dine skriftlige utfordringer med



Hva er TxtAnalyser?

TxtAnalyser er et læringsverktøy som understreker 

grammatikk- og stavefeil, og gir en målrettet tilbake-

melding som er basert på egne tekster. Med forklaren-

de videoklipp, huskeregler og statistikk tar du et med-

ansvar i utviklingen av din skriftspråklige kompetanse.

Formålet med TxtAnalyser er:

• å utvikle skrivekompetansen din.

• å bruke personlig tilbakemelding til en mer effektiv 

skriveopplæring.



 
Et didaktisk verktøy for lærere, 
et læringsverktøy for elever

Du kan med TxtAnalyser:

• få en oversikt over skriveprosessen din, eller som lærer, få en 

oversikt over hver elev og hele klassen. 

• få et overblikk om elevene beveger seg i retningen som forventet, 

eller se hvordan du selv beveger deg. 

• få tilbakemeldinger som er basert på egne tekster, med video-

forklaringer som støtter skriveopplæringen. 

• samle statistikk, som gjør at du kan følge hver elev og formulere 

individuelle læringsmål. 

• velge mellom ulike visningsspråk for deg som lærer eller snakker 

et fremmedspråk.



Få mer tid til
undervisningen

Spar tid
Du kan laste opp elevtekster til TxtAnalyser 
som automatisk identifiserer stave- og 
grammatikkfeil. Derfor får du mer tid til å 
fokusere på innhold.

Få oversikt
TxtAnalyser gir en detaljert logg over 
feiltyper i hver oppgave fra elevene.
Statistikkmodulen presenterer en oversikt 
over hvordan skriveferdighetene utvikles, 
både individuelt og for grupper av elever.

Tilpass etter 
behovene dine
Du kan tilpasse TxtAnalyser til de 
grammatiske områdene som dere 
jobber med. Du kan også velge 
hvilke tilbakemeldinger elevene skal 
få fra verktøyet. 

FORDELER FOR LÆREREN



FORDELER FOR ELEVEN

Bli en bedre skriver
TxtAnalyser finner feil og gir øyeblikkelig detaljert tilbake-

melding. Dette betyr at du kan lære av dine egne feil,  slik 

at du kan unngå å gjøre de samme feilene neste gang.

Individuell læring
Statistikkmodulen gjør det mulig for eleven å følge sin 

egen utvikling. Den informasjonen statstikkmodulen gir, 

gjør det også lettere for læreren å utarbeide individuelle 

læringsmål for eleven.



Et produktivt pedagogisk miljø hvor 
alle kan passe inn 
Alle elever arbeider individuelt med de områdene de kan 

forbedre. Hver elevs arbeid sammenlignes med tidligere re-

sultater. På denne måten får elevene en felles læringserfaring 

uten å sammenligne seg med hverandre. 

Støttende læring
TxtAnalyser gir alltid elevstøtte i arbeidet og i læringsproses-

sen. Du kan kontinuerlig vurdere, målrette og styre lærings-

prosessen, så den passer til hver enkelt elevs individuelle be-

hov.

Skaper selvstendige skrivere
“Med TxtAnalyser lærer jeg hvordan jeg kan utvikle meg selv 

som skriver basert på løpende tilbakemeldinger” - Susanne, elev.



Skriv på ditt 
beste nivå 

• KONGRUENS

• TEGNSETTING

• SAMMENSATT ORD 

• STOR BOKSTAV

• NÅTID-R

OG FLERE…. 

TxtAnalyser inneholder avanserte 
grammatikkregler innenfor følgende 
kategorier: 



Brukervennlig og intuitivt

Automatisk oppdatering 

TxtAnalyser er enkelt å installere, har et brukervennlig 
grensesnitt og oppdateres automatisk til den nyeste 
versjonen. Verktøyet fungerer i nettleseren Chrome og 
på iPad. 

TxtAnalyser er bygget for bruk i skyen. Når eleven log-
ger på sin brukerprofil, viser TxtAnalyser en oversikt 
over elevenes vanligste skrivefeil og hvordan elevenes 
ferdigheter har utviklet seg over tid. 

Data og brukerprofiler er skybaserte og uavhengig av 
enheter, med automatisk synkronisering mellom alle 
enheter og plattformer.



TxtAnalyser 
presenteres av Wizkids

Hos Wizkids er vi eksperter på:
• Språk- og taleteknologi.

• Stave- og grammatikkverktøy.

Wizkids har over 750.000 unike brukere og har kontorer i Norge, 

Sverige, Danmark og England. Vi ønsker å tilby alle muligheten til 

å arbeide med enkle og brukervennlige verktøy, slik at elever kan 

finne løsninger selv og bli utstyrt med den riktige kunnskapen til 

det 21.århundre. 

Les mer om oss på www.wizkids.no



Vær med på å utvikle din skriftspråklige
kompetanse

“Man har uendelige muligheter med TxtAnalyser. Det er ikke bare 
staving en kan forbedre, men man kan gå dypere i tekstene sine, 
finne bedre ord, bli kritiske til tekstene og derfor skape mer varias-
jon” - Merete Henden Kronholm, skrivelærer

Veileder på individuelle problemområder 

“Det er lettere å se mine egne feil og få tilbakemeldinger som er 
basert på mine egne tekster”- Marte, elev.

Forklarende videoklipp til egen 
skriveopplæring

“Videoene med forklaringer gir en begrunnelse for feilene, og man 
kan lære å ikke gjøre de samme feilene” - Susanne, elev.


