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Gör texten tydlig
med ordmoln
Att skapa ordmoln för och tillsammans med eleverna
kan vara ett åskådligt och tilltalande sätt att introducera ett ämne eller område, diskutera ord och begrepp
eller brainstorma kring en fråga.
Principen är enkel – ju fler gånger ett
ord förekommer i ursprungstexten desto
större blir ordet i molnet. Detta gör att
man även kan använda ordmoln för att
jämföra olika texter eller undersöka till
exempel ordfrekvens och stil.
I dag är det enkelt att automatiskt
skapa ordmoln med hjälp av olika
tjänster för ändamålet. Kopiera den text
du vill arbeta med och klistra in den i
textrutan på till exempel Wordle eller
Tagxedo som beskrivs bredvid. Där görs
texten automatiskt om till ett ordmoln
som visualiserar textens vanligaste ord.
Du kan sedan välja till exempel maximalt antal ord, layout och design.
Ordmoln kan användas både före och
efter textbearbetning tillsammans med
eleverna. Det är förstås ett väldigt bra
sätt för att synliggöra vilka ord som är
vanligast förekommande i en text. Tjänsterna som beskrivs brukar uppskattas
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av eleverna då de både är användarvänliga och visuellt tilltalande, samtidigt
som de för många elever fyller en viktig
funktion. Många av mina elever tycker
till exempel att det är både givande och
spännande att ”wordla” (skapa ordmoln
av) sina texter för att få en uppfattning
om hur de uttrycker sig och vilka ord
de använder mest. Flera gånger har de
med Wordles hjälp insett att de behöver
använda fler synonymer och variera sitt
språk.
Vi har även använt Wordle innan
hela texten presenterats för att skapa
en diskussion om vad textens viktigaste
budskap verkar vara och vem som kan
tänkas ha skrivit den. Eleverna har även
använt ordmoln som utgångspunkt för
att presentera innehållet i sina texter
för varandra, till exempel när de skrivit
sammanfattningar, artiklar och recensioner.

WORDLE.NET

Wordle är den i dag kanske mest
kända tjänsten för att skapa ordmoln.
Enkelt att använda och kräver ingen
inloggning. Klicka på ”Create” så är
du igång. Antingen kopierar man hela
texten som man vill använda eller så
kopierar man en länk till en hemsida
och klistrar in i rutan. Därefter finns
flera olika inställningar att välja
mellan, till exempel för val av färg,
typsnitt, orientering av texten etc.
Möjligheterna är många med Wordle,
men däremot går det inte att skapa
ordmoln som har en särskild form.
Det kan däremot Tagxedo göra.
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Här är ett ordmoln från all text på detta uppslag, gjord på Wordle.net. Form, typsnitt och färg kan du själv välja.

ANSWERGARDEN.CH

Answergarden är ett slags kollaborativt brainstormingsverktyg som
kan användas för att skapa ordmoln
tillsammans med andra. Det fungerar
bra att projiceras på storbild eftersom
elevernas ord dyker upp i realtid i
form av ett ordmoln. Alla som har
länken till den Answergarden som du
som lärare skapar kan skriva in ett
eller flera ord på sammanlagt 20 eller
40 tecken, som sedan dyker upp i den
stora rutan under när man klickar på
”Submit”.
Answergarden fyller även funktionen av ett slags omröstningsverktyg
då man kan klicka på ett ord eller en
mening som redan syns i rutan och
sedan klicka på ”Submit”. De ord
som förekommer flest gånger blir
störst. Orden som dyker upp kan inte
härledas till vem som har skrivit dem,
utan eleverna kan skriva sina ord helt
anonymt. Om något olämpligt ord
dyker upp kan läraren som administratör enkelt gå in och radera ordet
om man inledningsvis skapar ett
lösenord. Answergarden finns även
som app för Ipad.

NÅGRA APPAR FÖR
ATT SKAPA ORDMOLN
l Wordsalad
l Cloudart

l TagCloud

l Word Collage

TAGXEDO.COM

PATRICIA
PÅ WEBBEN!
Webb: patriciadiaz.se
Twitter: @patriciadiaz
Blogg: patriciadiaz.
se/blogg

Tagxedo fungerar ungefär
på samma sätt som Wordle
men går att anpassa mer
visuellt, till exempel kan man
bestämma vilken form ordmolnet ska
ha. Om man till exempel vill skapa ett
ordmoln av ett tal av Barack Obama
kan man skapa det i form av en bild
på honom. Eller om man har arbetat
med en beskrivande text av ett djur
kan ordmolnet formas till just det
djuret. Som sagt, mer visuellt tilltalande, men samma ursprungsfunktion där de mest frekvent förekommande orden blir störst.
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