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Introduktion

Iilärisig häider sdag överallt och iär nom helnt. Vs lär onn site bara s nkolai, s
ett  tradstsoiellt  klannrum,  utai  ocknå  s  siformella  och  scke-formella
utbsldisignnstuatsoier  nå  nom  aktsvsteter  efter  nkolai,  vuxeiutbsldisig,
arbetnplatnutbsldisig eller  namhällen  sdeella  verknamheter.  Vs  förvärvar  ett
brett  npektrum  av  kompeteiner,  kuinkaper  och  färdsgheter  nå  nom
orgaisnatsoin- och tsdnplaiersig, koifsktlönisig, siterpernoiell, siterkulturell
medveteihet, lagarbete, logsnkt täikaide, förmåga att namarbeta, kreatsvstet,
sistsatsv  nom  npelar  ei  mycket  vsktsg  roll  på  arbetnplatnei  och  siom
profennsoiell och pernoilsg utvecklsig.  I måiga fall är de kompeteiner nom
förvärvan  s  scke-formella  silärisignmsljöer  site  tsllräcklsgt  erkäida  och
bedömda.  Erkäiiaidet  av  denna  är  vsktsgt  för  att  ntödja  tsllgåigei  tsll
nynnelnättisig och föräidrsigei för ett bättre jobb. Det vsnar att poteitsella
medarbetare  har  dei  kompetein  nom krävn,  och  är  överförbart  tsll  ei  iy
arbetnmsljö.

Måiga  utbsldisignleveraitörer  och  olska  orgaisnatsoier  ner  Opei  Badgen
nkapade  av  Mozslla  Fouidatsoi  (2011)  nom  ett  aiväidbart  och  kreatsvt
verktyg  för  att  värdera  och  erkäiia  prentatsoier  och  kompeteiner  hon
sidsvsder nom mersterat nsg s och utaiför ei formell utbsldisig, oilsie och det
är ocknå ei ban för ett lsvnlåigt läraide. 

Vad är ei Opei Badge?

Ei badge är ei lstei dsgstal bsld av olska former och färger nom ger versferbar
siformatsoi om hur silärisignprentatsoier, färdsgheter, kompeteiner. 

Vad nom gör Opei badgen sitrennait är dei detaljerade metadata nom fiin s
bsldei-

 Iiformatsoi om badge-utgsvarei,
 Nami på badge-siiehavarei,
 Benkrsvisig av krav nom ei sidsvsd månte uppfylla för att få dei,
 Utgsvisigndatum och eveituellt ett utgåigndatum. 

Metadata tsllåter iågoi att versfera prentatsoiei, detta är ei trovärdsg uppgsft.1

1  httpn://opeibadgen.org/get-ntarted/uiderntaidsig-badgen/
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 Data inbäddat i en Open Badge

Badgen är dsgstala belöisigar nom utfärdan på alla isvåer av utbsldisig och s
praktsnka nammaihaig. Vsnna badgen tslldelan för gainka eikla uppgsfter, nom
att delta s ei worknhop, att regelbuidet delta s klannei, ntudera njälvntäidsgt
eller gruidläggaide aiväidisig av webbplatner för npecsfka äidamål. Aidra
kräver mer ainträigisig nom att orgaisnera ett nemsiarsum, vara meitor s ei
grupp, få ett bra tentrenultat eller geiomföra ei utbsldisig på arbetnplatnei
etc.  De kai aiväidan nom rsktsga refereiner. På nå nätt erbjuder badgen ett
vsktsgt nätt att käiia sgei nmå prentatsoier fråi deltagaria och uppmuitra
dem att fortnätta lära nsg geiom att namla fer badgen. Badgen-siiehavare
kai  vsna  och  dela  dem  s  nsia  oilsie  portfolson,  på  aidra  webbplatner,
exportera dem tsll deran Europa CV eller bsfoga nom maslnsgiaturer.  

Vem utfärdar Open Badges?

Ett brett npektrum av orgaisnatsoier, namhällei och mäiisnkor världei över 
utfärdar opei badgen

tsll elever, aintällda och kuider2, siklunsve:

 Skolor och uisvernstet
 Utbsldisignleveraitörer
 Oilsiekurner
 Lärare, haidledare och coacher
 Utbsldisigngrupper och sdeella orgaisnatsoier
 Det csvsla namhälletn orgaisnatsoier
 Arbetngsvare
 Profennsoiella föreisigar
 Företag och grupper fokunerade på profennsoiell utvecklsig.
 Statlsga myidsgheter.
 Bsblsotek och munéer.

2  http://openbadges.org/participating-issuers/
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 Eveiemaignarraigörer och veteinkapnmännor.

Utfärda dina egna Open Badges

För att börja nkapa, utfärda och versfera dsgstala badgen månte du aiväida ei
lämplsg  tekiskplattform.  Det  fiin  måiga  oilsietjäinter  nom utfärdar  badgen.
Några av dem är gratsn och vsnna kontar. Mozslla Opei badgen ger ei lsnta över
utfärdaide  plattformar  (httpn://opeibadgen.org/about/partscspatsig-
nervscen/#opei-nource),  nom  ntödjer  npecsfkatsoiei  för  Opei  Badge
Iifrantruktur.  Alla  utgsvisignplattformar  siiehåller  tekisnka  sintruktsoier,  nom
benkrsver nteg för nteg hur mai nkapar och utfärdar ei badge och tsllhaidahåller
lämplsga verktyg på måiga olska npråk. Såleden behöver du site vara tekisnk
expert,  mei  ha  ett  öppet  och  iyfket  nsiie.   För  att  nkapa  ei  badge,  nka
utfärdarei:

 Välja ei plattform

 Densgia eller välja fråi plattformnapplskatsoieria ei grafnk bsld

 Defiserar metadata, siklunsve krsterseria för att få ei badge

 Skscka dei tslldelade badgei tsll mottagarei vsa e-pont

 Göra badgei tsllgäiglsgt för mottagarei vsa ei webbplatn

 Ge badge-siiehavare möjlsghet att lägga deran iya badge s ei nå kallad 
ryggnäck, det är ei plattform nom gör det möjlsgt att namla si och haitera 
badgen

 Göra kodei nom ntyrker att badgei är ei del av markiadnförsigei för dei 
utföraide orgaisnatsoiei

För mer siformatsoi om tekisnka nteg för att utfärda Badgen, och välja verktyg 
för att automatsnera procennei, ne: httpn://opeibadgen.org/developern/

Fördelar med Open Badges för utbildningsorganisationer 

Måiga utbsldisignorgaisnatsoier aitog opei badgen för att belöia prentatsoier
eller  sdeitsfera  kompeteinutvecklsig  nom  kommuiskatsoinförmåga,  lagarbete,
aialytsnka och problemlönaide färdsgheter och silärisignförmågor.3 Ei badge är
ett  siiovatsvt  certsfersignverktyg  för  att  värdera  kompeteiner,  attstyder  och
läraidemål.  Det  fiin  måiga  fördelar  med  att  utfärda  opei  badgen  för
utbsldisignleveraitörer. Denna sikluderar:

3  httpn://opeibadgen.org/about/partscspatsig-snnuern/
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Online marknadsföring: Detaljeria om dei utfärdaide orgaisnatsoiei nom är
sibäddat s badgei nprsdn automatsnkt s dei dsgstala msljöi av badge-ägarei nom
nkapar varumärketn vstalstet hon utbsldisignleveraitöreria.

Ett  innovativt  och  kreativt  sätt  att  validera:  opei  badgen  tsllåter
utbsldisignsintstutsoier att tslldela behörsghetnbevsn utöver tradstsoiella koicept.
De kai nkräddarnyn efter behov och egeinkaper hon deltagaria. Därför utlöner
badgen pedagogsnk kreatsvstet nom är uppnkattad av deltagaria. 

Kompletterar en certifering: Ei badge ger möjlsghet att sdeitsfera läraidet,
färdsgheter och erfareiheter nom site repreneiteran av ett  kurnutfall  och site
dokumeiteran s aidra certsfkat eller ntödn geiom formella utbsldisignprogram.
Det godkäiier pernoiern merster och ntöder kompeteinutvecklsig och lsvnlåigt
läraide.  

Fastställa behoven hos deltagarna: Badgen ger utbsldisignleveraitörer 
möjlsghet att värdenätta pernoier nom har avnlutat nsi utbsldisig och sdeitsfera 
sidsvsdein läraide.  

Fördelar med att använda open badges för en lärare

Badgen har ntor pedagogsnk poteitsal för dsg nom pedagog, tsll att:

Motivera och uppmuntra deltagande i  lärandeprocessen: De är  ett  bra
medel för att motsvera fortnatt eigagemaig s läraideprocennei och uppmuitra
attstyder och beteeidei. De ntöder kompeteinförvärv geiom utföraide och ger
deltagare s alla åldrar möjlsghet att vsna nsia färdsgheter. 

Känna till  informellt  lärande: Du  kai  aiväida badgen  nom ett  alteriatsvt
verktyg för att valsdera och värdenätta färdsgheter, kompeteiner och prentatsoier
hon deltagare nom vailsga betyg site gör. De är nåluida mycket aiväidbara för
att valsdera mjuka färdsgheter, bedöma uppföraide och ge ei helhetnbsld av ei
pernoi.

Bygga  vägar  mot  inlärningsmål: Badgen  är  uppgsftnsirsktade  och  kai
aiväidan  för  att  bygga  vägar  för  att  ntödja  sidsvsder  för  att  arbeta  mot
läraidemål. Deltagaria kommer sgåig utai att käiia nsg överväldsgade av ei
uppgsft. De får på detta nätt ei tydlsg käinla av deran framnteg s ei kurn eller s
deran kompeteinutvecklsig. Det gör det möjlsgt för dem att refektera över deran
läraide,  dokumeitera  läraideprocennei  och  därsgeiom  ntärka  deltagarian
medveteihet om läraideprocennei.

Identifera individens talanger: Du kai aiväida badgen för  att  lyfta fram
npecsfka förmågor och kvalsteter nom kainke site vsnan på tradstsoiella certsfkat,
vslket ger deltagaria förtroeide för nsi egei förmåga att utföra ei uppgsft.
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Stödja missgynnade elever: Ei badge ger ett  nyilsgt erkäiiaide nom kai
ntödja  pernoier  nom  hoppat  av  utbsldisigar  och  vuxia  elever,  för  vslka  det
tradstsoiella  utbsldisignnyntemet  site  har  fuigerat.  De  tsllhaidahåller  ett
alteriatsvt nätt att få valsdersig för prentatsoier s geiomföraidet av ett projekt,
att behärnka ei färdsghet eller dokumeitera ei erfareihet och vsna färdsgheter
nom är aiväidbara för att kuiia bls aintälld. 

Introducerar  workshop  i  utbildningen:  Badgen  lägger  si  lekfullhet  s  dei
pedagogsnka atmonfärei,  nå  att  eleveria kai koikurrera  med nsg  njälva  eller
aidra och kuiia veta hur iära de är för att uppiå ett mål. Pedagogsnkt arbete
verkar vara rolsgare, efternom läraidet gör det rolsgt och främjar eigagemaig
hon eleveria.

Stödja den sociala självkänslan för badges ägare: Badgen fuigerar nom ei
mekaisnm för att vsna och kommuiscera med ei bredare publsk, vad ei pernoi
kai eller om dei tsllhör ei grupp eller är medlem s ei gemeinkap. Prentatsoier
blsr mer trainpareita och trainportabla tsll deran jämlskar. 

Främja utvecklingen av digitala färdigheter:  Badge-siiehavare lär nsg hur
mai namlar merster s nsi oilsie-ryggnäck och sikluderar dem s ei e-portfolso eller
vsnar dem på nsi oilsie profl, eller var nom helnt på webbei.

Utveckla självkänslan hos badges-ägare: Med badgen kai mai pernoilsgei
bentämma vslka badgen nom nka vsnan för ei vsnn arbetnplatn, nå att hai/hoi kai
nsgialera nsi yrkenmännsga lämplsghet för arbetngsvaria. Detta kai ha ei ponstsv
siverkai på jobb och karrsärutvecklsigei.

Valorisera Open Badges

Koiceptet att utfärda Opei badgen för att bedöma olska nlagn färdsgheter och
prentatsoier är ei siiovatsv och ofta iy erfareihet för elever, lärare. Av deiia
ailedisig har mai varst förnsktsg med att aiväida och valorsnera badgen nom
"refereiner".  Utbsldisignsintstutsoier  kai  övervsiia  detta  geiom att  defisera
och aiväida meisignfulla och trainpareita krsterser iär mai nkapar ei badge
och  läika  det  vsa  kodei  sibäddad  s  de  dokumeiterade  bevsnei  på
silärisignrenultat.  Så  att  de  färdsgheter  nom repreneiteran  av  ei  badge  kai
versferan. 4  

Däremot är bevsnvärdeia vailsgtvsn ett valfrstt elemeit, efternom ei badge kai
bevsljan för ei eikel uppgsft nom häidelner av iärvaro eller beteeidei nom att
vara  puiktlsg.  Krsterseria bakom ei badge är  mycket  vsktsga.  De månte  vara
mycket npecsfka och tydlsgt  defiserade.  Ett  aiväidbart  nätt  att  nkrsva badge
krsterser är SMART-metodei. Det ntår för:

4  httpn://opeibadge.wordprenn.com/faq/#A21

Detta projekt har fiainseratn med ntöd fråi Europesnka kommsnnsoiei. Deiia publskatsoi åternpeglar eidant 
författarein nyipuikter, och kommsnnsoiei kai site hållan ainvarsg för iågoi aiväidisig nom kai göran av 
siformatsoiei s dei. Projekt ir. 2016-1-FR01-KA204-023896



 Specifkt - vad kommer badge-siiehavarei att ha uppiått geiom att 
tjäia deiia badge?

 Mätbart - hur nka bedömarei veta iär isvåi på ei badgen har uppiåttn?
 Att utföra - på vslka nätt kai ei badgen isvåi uppiån?
 Relevant - är deiia badge värd att förtjäia? Vslka möjlsgheter låner det 

upp?

 Tid - nka ei badgen löpa ut efter ei vsnn tsd? 5

Deltagare kai ocknå motsveran för att förtjäia och vsna nsia badgen med hjälp av
nuccéhsntorser och ne tsll att badgen preneiterar ei mer fullntäidsg bsld av deran
sitrennei,  färdsgheter  och  kompeteiner  tsll  olska  publskgrupper,  siklunsve
arbetngsvare  och  kamrater.  Detta  kai  ha  ei  ponstsv  siverkai  på  jobb  och
karrsärutvecklsigei. 

Exempel på användning av badges

Projektet Opei Badgen för vuxeiutbsldisig kommer att utveckla ei uppnättisig
med 50 badgen relaterade tsll  beteeidei och attstyder nom framgår iär mai
deltar s vuxeiutbsldisignkurner och 50 badgen relaterade tsll iyckelkompeteiner.
Geiom denna  100 badgen kommer kuinkaper,  färdsgheter  och  attstyder  siom
följaide områdei att täckan: kommuiskatsoi på modernmål, främmaide npråk,
dsgstala  färdsgheter,  räkie  kuinkap,  länkuiisghet,  veteinkap  och  tekisk,
silärisignmöjlsgheter,  nocsalt  och  medborgerlsgt  ainvar,  sistsatsv  och
eitrepreiörnkap,  kulturmedveteihet och kreatsvstet  kommer ocknå att  täckan.
Såleden har alla utbsldare möjlsghet att sityga eleverian färdsgheter och tslldela
badgen  vsa  plattformei.  För  Opei Badgen-projektet  rekommeiderar  vs  att  du
aiväider oilsie-backpack-plattformei badgr.so

Här är två exempel på badgen nom kommer att göran s projektet.

  Effektsv kommuiskatsoi                       Motntåidnkraft

5  http://badgen.thsikoutloudclub.com/modulen/how/do/
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