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Som undervisere med mange års erfaring på en efterskole for 
elever med vanskeligheder i dansk, havde det længe været et 
ønske at lave en hjemmeside, som kunne være et supplement 
til undervisningen i dansk.

Målet var at lave en hjemmeside, som kunne erstatte alt for 
mange mapper og dokumenter på elevernes computere. 
Hjemmesiden skulle være nem at navigere rundt i og være 
skrevet i et let tilgængeligt sprog, men stadig henvende sig til 
elever i udskolingen.

En gammel ide 
Ideen til analyse- og skrivehjulet går helt tilbage fra 2006, hvor 
vi blev klar over, at der var et behov hos eleverne i vores 
klasser for at strømline og omskrive forskellige 
analysemodeller og metoder i danskundervisningen. 
Analysehjulet blev dengang designet og arbejdet med i Word, 
men i 2016 besluttede vi at konvertere de mange dokumenter 
til en hjemmeside.

Til glæde for mange 
Vi besluttede at dele vores arbejde, ved at offentliggøre siden 
på Facebook i 2018. Den blev dermed hurtigt synlig og 
tilgængelig for alle interesserede. Den blev modtaget særdeles 
positivt og har siden været en meget besøgt hjemmeside. Vi er 
glade for at andre har glæde af siden, og for den positive 
stemning, der er omkring den.

Analysehjulet er en hjælp til at 
analysere tekster m.m. i dansk i 
udskolingen. Analysehjulet er et 
værktøj, som eleven skal styre - 
ikke omvendt.

Skrivehjulet er en hjælp til at skrive 
i de forskellige genrer, som man 
møder i udskolingen. Skrivehjulet 
er inddelt i 3 overskrifter: Hvad er 
det? Hvordan skriver jeg? Layout.

Analysehjulet

Skrivehjulet

Genreblomsten

Genreblomsten er beregnet til at 
printe og hænge op i klassen, når 
man har arbejdet med de 
forskellige genrer. Blomsten skal 
hjælpe eleverne med at huske de 
vigtigste genretræk.

Lidt baggrund


