
Wordl – lek med ord! 
 
Nettside: http://www.wordle.net/create
 
Dette er et program som er gratis å bruke 
og prinsippet er veldig enkelt. Du kan 
skrive inn eller lime inn en tekst og Wordl 
teller opp ordene, og lager en visuell 
framstilling hvor de ordene som er oftest 
brukt er størst osv. Til høyre ser du et 
bilde av nettsiden, og jeg har skrevet inn 
teksten som er markert med blått  (”HER 
KAN DU SKRIVE INN TEKST ELLER DU 
KAN LIME INN TEKST”). I dette feltet 
(”Paste in a bunch of text”) kan du også 
lime inn tekst fra et dokument, nettside osv. (høyreklikk i feltet, lim inn). Når du er 
ferdig trykker du knappen Go. 

 
Du kan også be Wordl hente tekst fra en nettside ved 
å legge det inn i feltet ”Enter the URL of....” 
(forutsetter at siden har en feed – har den ikke det vil 
du få melding om det, da kan du evt gå til nettsiden, 
merke alt, kopiere og så lime inn teksten i ”Paste in a 
bunch of text”). Bruker du eller noen du kjenner 
del.icio.us (se avsnittet om sosial bokmerking om 
dette er ukjent begrep for deg) kan du få ut en visuell 
framstilling ved å legge inn brukernavn i det nederste 
feltet (”Enter a del.icio.us user name....”). Trykk 
submit-knapp under det valget du har gjort.  
 
Wordl bruker java1 – så det må du ha installert (de 
aller fleste har nok java, men kanskje du trenger å 
oppdatere den?). Deretter får du fram et forslag til 
”ordsky” – og du endre layout, farger og font 
(skrifttype). Lek og prøv deg fram!  
 
Til venstre viser jeg noen bilder av ordskyen etter at 
jeg har limt inn en tekst; 

• øverst første forslag (automatisk) 
• redusert til 50 ord og layout mostly horizontal 
• endret farge og skrifttype 
• redusert til 30 ord, endret farge og sagt at det 

er det samme hvordan teksten står 
 
Skriv ut (alt. skriv ut til pdf – se avsnitt om lage pdf) 
eller lagre til galleriet (public gallery). I galleriet vil du 
også finne html-kode som gjør at du kan sette bildet 
inn i egen blogg, LMS osv. Lagrer du i galleriet er 
bildet synlig for alle – når du bruker wordl godtar du 
også å publisere under en lisens (se artikkel om 
Creative Commons for å lære mer om lisenser) som 
gjør at andre kan bruke det du lager (men de skal 
navngi opphav – og du skal også skrive at bildet er 
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laget i Wordl hvis du bruker ditt eget i blogg o.l.). Du kan også ta et skjermbilde ved å 
bruke program som Jing (gratis), MS One-Note eller Snag-It (disse to må du kjøpe lisens 
på hvis du skal bruke dem). 
 

Hva kan man bruke Wordl til i skolen? 
 
Det er egentlig bare kreativiteten som setter grenser, men noen forslag er; 
 

• Be elevene si hva de tenker på når du gir et tema, f.eks kan de si 3 ord hver – 
skriv inn alle ordene i tekstfeltet i Wordl og få fram en ordsky som visuelt viser 
hva mange har nevnt osv. 

 
• Wordl kan brukes ved at man skriver stikkord for et tema og så kan man bruke 

ordskyen som et hjelpemiddel for å huske f.eks et foredrag 
 

• gjenfortelle en historie (lim inn hele historien og skap en ordsky av ordene som er 
mest brukt – du kan også fjerne vanlige ord ”remove common words” slik at ”er” 
ikke blir telt med) 

 
• innlæring av vokabular i fremmedspråk (fikk tipset fra en språklærer) 

 
• en lærer i samfunnsøkonomi tok med seg en rekke aviser og ba elevene finne 

artikler som viste realøkonomiske konsekvenser av finanskrisa. De måtte derfor 
finne gode ”wordl”-ord, slik at ordskyen ble lett å forstå og at det framkom tydelig 
hvilke konsekvenser finanskrisa hadde – og deretter kunne holde et lite foredrag 
basert på skyen de hadde laget 

 
• en annen lærer har brukt wordl for visuelt å kunne vise hva man har vært opptatt 

av den siste tiden – skrive inn ting man driver med, ting man jobber med, ting 
man er engasjert i osv... 
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