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

Begrebskort kan fungere som interaktionsredskab og dermed understøtte de
studerendes samarbejde ved, at deltagerne i fællesskab eller skiftevis kan tilføje
indhold til et fælles begrebskort. Ved brug af Mind Meister har de studerende også
mulighed for at anvende chat sideløbende med arbejdet.
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.
På www.mindmeister.com kan man oprette en gratis profil, og herefter konstruere og
redigere 3 begrebskort, som man kan dele med andre. Skal man oprette flere
begrebskort skal man slette ét af de tre. Når du skal oprette et begrebskort i
mindmeister vælger du Nyt mind map. Se herunder:
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Herefter kan du vælge mellem en række skabeloner. Herefter kan man arbejde med
begrebskortet og dele det med andre (Se side 2).

Hvis man alene skal vise begrebskortet til andre skal man udgive det som et
offentligt begrebskort og herefter kan man anbringe et link i Blackbord, f.eks. i et
blogindlæg, som andre kan tilgå. Man kan også eksportere begrebskortet som pdf-fil
eller billed-fil. Se herunder:

Med mobil-app´en (til Android, iPhone, iPad), kan man gratis oprette mange
begrebskort, som alle er synkroniserede med net-versionen. Man kan stadigvæk kun
redigere 3 begrebskort i net-versionen, men de begrebskort der oprettes på mobilen,
kan i net-versionen både eksporteres til pdf og til 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
•
•

•
•

Formålet med at deltage i denne aktivitet (læringsmål)
Aktiviteter 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 skal ovenstående aktiviteter finde sted
Om de skal de studerende varetage forskellige roller undervejs, f.eks. give
feedback.

Vær sikker på at alle de studerende: Har oprettet en profil på mindmeister,
www.mindmeister.com

	
  

