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Vejledning udarbejdet af Morten Hoffmeier, Eggeslevmagle Skole 

 
 

1. Åbn Google Chrome (det er en 
browser) 
- Klik på luppen og søg på 

Chrome 

 

 
2. Klik på - VIS Apps øverst venstre 

hjørne 
 

3. Klik på Webshop 



Side 2 af 12 
 

 
 

4. Søg på: Txtanalyzer 
 

5. Klik på Føj til Chrome 
 

 
Hvis Google spørg dig:  Vil du tilføje 
”TxtAnalyzer” 
Klikker du på: Tilføj udvidelsen 

 
 
 
 
 

6. Nu har du tilføjet TxtAnalyzer til 
Google Chrome (man har tilføjet 
en udvidelse (udvidelse i Google 
Chrome er blot en app/program) 
til Google Chrome). 
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7. Åbn siden http://www.slagelse-
skoler.dk/start/ 

 
8. Klik på Office365 Onedrive 

 

9. Du bliver bedt om at logge ind på 
Office365 

 
10. Dit brugernavn er dit UNI-

brugernavn, plus, at du tilføjer 
@sitf.dk bagefter dit UNI-
brugernavn 
(du har sikkert glemt det om 2 
minutter! Det kan måske hjælpe 
dig med at huske på sitf, hvis du 
ved, at det står for Slagelse it-
funktion) 
 

11. Mit brugernavn er mort040e 
 

12. Derfor er mit brugernavn til 
Office365: 
mort040e@sitf.dk – se billedet! 

http://www.slagelse-skoler.dk/start/
http://www.slagelse-skoler.dk/start/
mailto:mort040e@sitf.dk
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13. Du bliver nu bedt om at skrive din 
adgangskode til Office365 

 
14. Adgangskoden er din helt 

almindelige kode, som du bruger 
til UNI-login 

 

15. Hvis det er din egen pc, kan du 
roligt klikke i boksen ”Vis ikke 
dette igen” og klikke på Ja 
 

16. Hvis det ikke er din egen pc – 
klikke du bare på Nej 
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17. Klik på Word 

 

18. Klik ”Nyt tomt dokument” 
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19. Word Online er klar – næste 
skridt er at aktivere TxtAnalyzer 

 

20. Klik på TxtAnalyzer-appen i 
menulinjen og log ind med UNI-
login 
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21. TxtAnalyzer er slået til og klar til 
hjælpe dig med at skrive din tekst 
i Word Online 

 
22. Hvis du er nået hertil uden, at 

personen ved siden af dig har blå 
mærker, mangler tænder eller 
bløder, så klap dig selv på 
skulderen! 

 

23. Klik på TxtAnalyser appen for at 
ændre indstillinger: 
- Aktivere/deaktivere 

Txtanalyzer -altså slå den fra 
og til. 

- Se statistik for dokumentet 
- Se din konto (samme som 

AppWriter – oprette hold, så 
du kan se, hvem og hvilke fejl 
der laves – det kan du altid 
lege med senere. Funktionen 
er pr. 15/12-18 ikke klar). 
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24. En lækker og vigtig detalje: 
TxtAnalyzer virker også på 
engelsk (tysk er endnu ikke en 
mulighed).  

 

Nu er TxtAnalyzer installeret, og vi er klar 
til at skrive – og få hjælp af TxtAnalyzer til 
at skrive korrekt dansk! 
 

25. TA finder en fejl og spørger, om 
TA skal rette fejlen eller ignorer 
fejlen – hvis du mener, at fejlen 
er en fejl, så vælger du ”Erstat” – 
og fejlen i teksten rettes til det, 
som TA foreslår.  
Hvis du ikke mener, det er en fejl, 
vælger du ”Ignorer” 

 
26. TA er jo blot et dumt 

computerprogram, som ikke 
kender samtlige 
retskrivningsreglerne, især ikke i 
alle sammenhænge – Derfor kan 
TA godt finde fejl, som ikke er 
”rigtige” fejl, og TA kan også 
overse helt almindelige fejl – bare 
rolig, TA lærer undervejs, og 
bliver bedre, jo mere man bruger 
programmet – der kommer også 
løbende opdateringer. 



Side 9 af 12 
 

 
 

27. TA mener, at jeg har skrevet 
noget forkert! 

a. Blå markering: 
grammatikfejl 

b. Rød markering: stavefejl 
eller noget, som TA 
overhovedet ikke kan 
finde ud af – Altså, TA er 
helt ude i hampen, og 
magter ikke situationen! 
 

 
 

28. Du kan undersøge dokumentet 
for: 

- Hvilke ordklasser 
- Navneord, ental og flertal 
- Udsagnsord, tider 
-  
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29. Tastefejl – stavefejl bliver 
markeret, og du bliver bedt om 
tage stilling til din stavemåde! 
Sammensatte navneord kan være 
drilsk for alle – også for TA 

 
 

30. TA mener, at jeg ikke har styr på 
nutids-R 
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31. TA, vil gerne vise mig en video 
om NUTIDS-R 
 

32. Video om f.eks. NUTIDS-R 
afspilles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

33. TA kan finde grundled men ikke 
udsagnsled – dog kan TA alligevel 
godt hjælpe med at sætte 
startkomma! 
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34. Denne elev har ikke brugt TA 
 
 

35. Et udmærket værktøj, når 
læreren skal rette stile! 

 

36. Marker et ord og slå ordet op i 
ordbogen – funktionen kan 
bruges ved stavning og usikker 
ordbetydning. 

 


