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MIND MEISTER BEGREBSKORT
Flere studier finder, at anvendelse af begrebskort har en positiv effekt på
studerendes læring. På et begrebskort skrives begreber inden for et fagområde.
Disse forbindes til hinanden via linjer. Eventuelt skrives der kommentarer til de
enkelte begreber.

Eksempler på brug af begrebskort
De studerende kan få til opgave, at konstruere et begrebskort i grupper, f.eks.
som forberedelse til undervisning eller som forberedelse til projektarbejde.
Underviseren kan også udlevere nøglebegreber, som de studerende i grupper
skal konstruere et begrebskort ud fra. Endelig kan underviseren udlevere et
halvfærdigt eller fejlbehæftet begrebskort, som de studerende skal færdiggøre
eller rette i grupper. Begrebskortets indhold kan herefter diskuteres i skemalagte
lektioner og evt. præsenteres for klassen og i denne forbindelse kommenteres
af underviseren.
Opret en profil på Mind Meister
På www.mindmeister.com kan du oprette en gratis profil og herefter konstruere
og redigere tre begrebskort, som du kan dele med andre. Ønsker du at oprette
flere begrebskort, skal du slette ét af de tre. Når du skal oprette et begrebskort i
Mind Meister vælger du ”Nyt Mind Map”. Se herunder:
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Herefter kan du vælge mellem en række skabeloner. Når du har valgt en
skabelon, kan du arbejde med begrebskortet og dele det med andre:

Hvis du skal vise begrebskortet til andre, skal du udgive det som et offentligt
begrebskort. Herefter kan du anbringe et link i Blackbord, f.eks. i et blogindlæg,
som andre kan tilgå. Du kan også eksportere begrebskortet som pdf- eller
billede-fil. Se herunder:

Med Mind Meisters app (til Android, iPhone, iPad), kan du gratis oprette mange
begrebskort, som alle er synkroniserede med netversionen. Du kan stadig kun
redigere tre begrebskort i netversionen, men de begrebskort der oprettes på
mobilen, kan i netversionen både eksporteres til pdf- og billedformat.
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Begrebskort i praksis
Definér et afgrænset emne, f.eks. et bestemt fagområde.
Overvej:
• Hvordan manuskriptet for denne aktivitet skal præsenteres for de
studerende. Manuskriptet kan med fordel udgøre en del af lektionsplanen i
Blackboard.
Tydeliggør for de studerende i et manuskript:
• Hvad formålet med at deltage i denne aktivitet er (læringsmål).
• Hvilke aktiviteter der vil være undervejs:
• Skal de arbejde med begrebskort udarbejdet af underviseren?
I bekræftende fald skal de have adgang hertil, dvs. modtage en mail fra
underviseren.
• Skal de selv udarbejde begrebskort (individuelt eller i grupper)?
• Hvordan skal arbejdet med begrebskortet inddrages i den skemalagte
undervisning?
• Hvordan bliver aktiviteten afsluttet?
• Hvornår ovenstående aktiviteter skal finde sted
• Om de studerende skal varetage forskellige roller undervejs, f.eks. give
feedback.
Vær sikker på at alle de studerende har oprettet en profil på Mind Meister,
www.mindmeister.com

Visning af Mind Meister i Blackboard
Gå til det mindmap du gerne vil vise i Blackboard. Her vælger du knappen ”Del
Dette Map” nederst på skærmen:
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Vælg nu at gøre dit mindmap offentligt og klik herefter ”Færdig”:

Vælg at alle kan redigere i mindmappet (hvis du ønsker det).

Klik herefter på teksten ”Embed Mind Map”. Nu ser du nedenstående:
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Kopier ”Embed”-koden.
Gå til dit kursus i Blackboard. Vælg et sted hvor du vil vise det pågældende
mindmap. Fx i et item som kan oprettes i et Content Area:

Koden indsættes via HTML-knappen som du finder i editoren (se nedenstående
billede):
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Når du trykker på HTML-knappen vises nedenstående. Vælg herefter ”Update” i
nederste højre hjørne.
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Vælg ”Submit”. Herunder ses et billede af visningen i Blackboard.

