
 
 
 
Thinglink. Una herramienta creativa para potenciar la 
motivación en la clase de español 
 
 
 
 

 
 
Definisjon og formål: 
 
Thinglink er et interaktivt verktøy. Enkelt forklart kan man si at Thinglinks hovedfunksjon er å 
skape et attraktivt innhold med utgangspunkt i et bilde. Innholdet kan bli beriket med alle 
slags lenker: videoer, musikk, bilder, websider, interaktive oppgaver, online quizer osv. 
Det er nettopp dette brede spekteret av muligheter som gjør Thinglink til et veldig attraktivt 
verktøy både for læreren og elevene, og kan derfor bidra til å øke motivasjon for læring.  
 

Forankring i den fornyede læreplanen: 
 

Bruk av slike verktøy i undervisningen er i tråd med prinsippene fra Overordnet del i den 
fornyede læreplanen der det understrekes at i opplæringen skal elevene få rike muligheter til 
å utvikle engasjement og utforskertrang. Ved bruk av Thinglink og liknende verktøy blir 
elevene oppfordret til å prøve seg fram, til å feile og lære av det for å gjøre riktig etterpå. 
Det er disse rike muligheter som elevene får til å utvikle engasjement og utforskertrang som 
bidrar til at elvene blir mer selvstendige, kritiske og kreative.  

Thinglink kan betraktes som en slags digital lek, og opplæringen som helhet gir lek 
muligheter til kreativ og meningsfylt læring (Overordnet del). 

Thinglink er et skritt videre i prosessen av å trene på de digitale ferdigheter som én av de 
grunnleggende ferdighetene i fremmedspråk fordi den tilfører læringsprosessen verdifulle 
dimensjoner.  



 

 

  

kreativitet

Utforskertrang
eleven blir motivert til 

å prøve nye ting og 
nye strategier

Engasjement
eleven blir motivert til 

å få nye ideer

Risikotakere
eleven er ikke redd for å 

ta feil
eleven er utholdende / 

gir ikke opp

Selvstendighet
eleven lærer å tenke 

kritisk 
eleven blir mer 

selvstendig 

Bilde laget av Natali Seguí Schimpke 



Thinglink og Læreplan i fremmedspråk (LK20) 
 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne på nivå I: 

§ lytte til og forstå enkel og tydelig tale om personlige og dagligdagse emner 

Her er det bare å bruke eksterne lenker eller selvlagde videoer  

§ delta i enkle samtaler i dagligdagse situasjoner om aktiviteter og kjente emner 

Thinglink kan også brukes som muntlig interaksjon i klasserommet, eksempelvis som en 
«storytelling» der elevene blir involvert i en historie og blir oppfordret til å uttrykke 
meningen sin. 

§ muntlig fortelle om dagligliv og opplevelser og uttrykke meninger, også spontant 

Det er ikke bare «storytelling» man kan bruke Thinglink til. Det er mange andre alternativer. 
Her er det bare fantasien som setter grenser. Elevene kan blir oppfordret til å fortelle om 
dagligdagse emner ut ifra et bilde eller en sang m.m. 

§ lese og forstå tilpassede og enklere autentiske tekster om personlige og dagligdagse 
emner 

Takket være at man kan legge til alle slags lenker så er det opp til læreren og elevene hva 
slags tekster man skal bruke for så å jobbe med disse enten på en selvstendig måte eller i 
plenum i klasserommet. 

§ skrive enkle tekster om dagligliv og opplevelser som forteller, beskriver og informerer, 
med og uten hjelpemidler 

Andre typer lenker som man kan legge til i en Thinglink er bl.a. en padlet eller google forms. 
Her kan man fint skrive korte og lengre setninger eller tekster knyttet opp mot temaet man 
jobber med i undervisningen. 

§ bruke enkle språklige strukturer, regler for uttale og rettskriving og språkets offisielle 
alfabet eller tegn for å kommunisere på en situasjonstilpasset måte 

§ bruke relevante lærings- og kommunikasjonsstrategier, digitale ressurser og 
erfaringer fra tidligere språklæring i læringsprosessen 

Internett tilbyr en rekke apper med interaktive aktiviteter / oppgaver som gir umiddelbar 
tilbakemelding. Dette hjelper elevene til å forstå egne feil, rette disse og oppleve progresjon 
i sin egen læringsprosess.  

 

  



Hvordan bruker man Thinglink (enkelt forklart) 

Etter å ha opprettet en gratis Thinglink konto er det bare å klikke på «create» og laset opp et 
bilde. Deretter får man følgende muligheter:1 

 

Add text label lar deg legge inn tekst med nøkkelord 
eller korte forklaringer (inntil 100 tegn) som kommer 
fram når du trykker på taggen eller lar muse-pekeren gli 
over den. 

 

Denne taggen lar deg velge for eksempel YouTube-
filmer. Når taggen aktiveres i bildet vil du få opp 
YouTube-filmen i en rute oppå og kan spille av filmen 
uten å forlate ThingLink-bildet. 

 

Tekst og media er en multimedial tag, der du kan legge 
inn bilde, tekst og lyd i en rute som gjemmer seg bak 
taggen du la inn. Du kan også legge inn en snarvei til en 
nettside. 

 

Create tour lar deg kombinere flere bilder. En tagg kan 
ta deg fra bildet du er i til et nytt bilde. På denne måten 
kan du for eksempel lage guidede turer, for eksempel 
fra utsiden til innsiden av et hus. 

 

Når du skal endre et ikon og går inn i ikonbiblioteket ser 
du bare en vesjon av ikonet. Dersom du trykker på 
ikonet vil du få fram andre fargeeksempler og versjoner 
av ikonet.I tillegg til ikonbiblioteket i ThingLink kan du 
laste opp ikoner du har lagret fra internett, så lenge de 
er i SVG-format (søk for eksempel film + icon + SVG) 

 

 

 
1 Informasjon hentet fra 
https://www.scandec.no/files/Utdanning/ClassVR/SCANDEC_THINGLINK_LAGE_INTERAKTIVE_PRESENTASJONE
R.pdf  



Her følger det et eksempel på et Thinglink-opplegg for nivå I. Malen til 
undervisningsopplegget er utarbeidet av Fremmedspråksenteret. 

Idé til opplegg:  
• Tittel: Mi habitación 
• Trinn: nivå I 
• Tema: regelrette og uregelrette verb i presens, preposisjoner og vokabular tilknyttet 

temaet 
• Tid: én til to undervisningsøkter  

Kort beskrivelse: 
Elevene får mulighet til å jobbe selvstendig med denne læringsstien (enten i klasserommet 
eller hjemmefra). Opplegget fokuserer på verb, preposisjoner og vokabular knyttet opp mot 
tema «mitt rom».   

Læringsstien inneholder to videoer og en rekke varierte digitale oppgaver som kan brukes 
som en introduksjon til selve temaet. Elevene trenger derfor ikke å ha noen forkunnskaper, 
men det er en fordel hvis de er litt kjent med uregelrette verb. 

Kompetansemål i LK20: 
• lytte til og forstå enkel og tydelig tale om personlige og dagligdagse emner 
• lese og forstå tilpassede og enklere autentiske tekster om personlige og dagligdagse 

emner 
• bruke enkle språklige strukturer, regler for uttale og rettskriving og språkets offisielle 

alfabet eller tegn for å kommunisere på en situasjonstilpasset måte 

Læringsmål: 
Elevene skal bli kjent og jobbe med regelrette og uregelrette verb i presens samt noen 
preposisjoner og vokabular knyttet opp mot temaområdet «mitt rom».  

Ressurser: 
Thinglink: Mi habitación  

Selve Thinglink inneholder to opplegg (guidede turer). Det ene fokuserer på vokabular og 
preposisjoner. Det andre på verb. 

Plan for opplegget: 
Læringsstien i Thinglink er ganske intuitiv og den følger en naturlig progresjon. Elevene skal 
kun klikke seg gjennom de ulike ikonene.  

 Start-symbol: Her forklares selve opplegget og elevene blir presentert for de ulike 
delene. 

 Pil-symboler: Disse inneholder en kort informasjon om videre oppgaver eller aktiviteter 
i læringsstien. 



 Video-symbol: Klikker man på den så vil elevene se en video tilknyttet opplegget. 

 Tall-symbol: Elevene skal hoppe fra det ene til neste tallet. 
Hvert tall inneholder en aktivitet som elevene skal jobbe med.  

 Dette symbolet fører elevene fram og tilbake i de ulike Thinglink-opplegget (guidede 
turer). 

 

Refleksjon og vurdering: 
Siden læringsstien er tenkt for å brukes på en selvstendig måte gir alle aktivitetene 
umiddelbar tilbakemelding.   

Idé og utarbeidelse:  
Natali Seguí Schimpke, Fremmedspråksenteret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ønsker du å vite mer om Thinglink og lære deg å bruke dette verktøyet på en mer 
variert måte, ta gjerne kontakt med Fremmedspråksenteret. Vi tilbyr ulike type 
kurs i form av enkeltstående fagdager (hel/halv dag). Mer info finner du under 
kompetanseutvikling på nettsiden vår.  

 


