Flere studier finder, at anvendelse af mindmapping har en positiv effekt på studerendes læring. Mind Meister er et værktøj, der kan bruges til at lave
online mindmaps. I midten skrives et begreb/emne, som er udgangspunktet for øvelsen og herfra forbindes relaterede begreber via linjer. Eventuelt
skrives der kommentarer til de enkelte begreber.

Opret et mindmap på Mind Meister Sådan gør du:

1) 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
eller betale for programmet og få ubegrænset plads.
Med Mind Meisters mobil-app (til Android, iPhone, iPad), kan du gratis
oprette mange begrebskort, som alle er synkroniserede med
net-versionen. Du kan stadigvæk kun redigere tre begrebskort i
net-versionen, men de begrebskort der oprettes på mobilen, kan i
net-versionen både eksporteres til pdf -og billedformat.

2) Når du skal oprette et begrebskort i Mind Meister vælger du “New
Mind Map”.

Herefter kan du vælge mellem en række skabeloner. Når du har valgt
en skabelon, kan du arbejde med begrebskortet og dele med andre.
Denne funktion finder du i baren nederst på siden. Hvis du skal vise dit
mind map til andre, skal du udgive det som offentligt tilgængeligt.

3) Herefter kan du anbringe et link i Blackboard, f.eks. i et
blogindlæg, som andre kan tilgå. Du kan også eksporterer
begrebskortet som pdf- eller billede-fil:

Vælg at alle kan redigere i mindmappet ( hvis du ønsker dette). Klik
herefter på teksten “Embed Mind Map”. Nu ser du nedenstående:

Visning af Mind Meister i Blackboard Sådan gør du:
1) Gå til det mindmap du gerne vil have vist i Blackboard. Her vælger
du knappen “Del” nederst på skærmen:

Vælg nu at gøre dit mindmap offentligt og klik herefter ok.

Kopiér “Embed”-koden.

2) Gå til dit kursus i Blackboard. Vælg et sted hvor du gerne vil vise

Vælg “Update”.

det pågældende mindmap. Fx i et item som kan oprettes i et Content
Area:

Koden indsættes via HTML-knappen som du finder i editoren:

vælg “Submit”. Herunder ses et billede af visningen i Blackboard.

