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Varför existerar badges?

I din klass är du den som alltid ger support till dina kamrater så att de 
bättre förstår lärarens instruktioner - du har bra teamwork färdigheter.

I skolan, till möten är du alltid i tid - du har bra tidsplaneringsfärdigheter.

Du kan arbeta ensam och lär dig själv att nå dina mål. Du har bra 
inlärningsförmåga och lätt för att lära dig nya färdigheter. 

Vet du om att det här är kompetenser som är mycket uppskattade av 
företagen? Har du något certifkat för dem? Antagligen inte?

Men det är möjligt att få dem certiferade genom ett enkelt 
badging system.

En växande pool av utbildningsleverantörer och certiferingsorgan är 
engagerade i Mozilla Open Badge-initiativet. 

Badges kan ge dig möjlighet att visa kompetenser som du inte tidigare har
kunnat visa via digitala medier. Så du kan använda badges när du söker 
ett jobb, eller när du vill visa dina kompetenser och färdigheter som du har
förvärvat t.ex. genom volontärarbete för din organisation eller dina 
kamrater. Du kan organisera dina badges i olika samlingar och dela dem 
när du vill på sociala medier eller som en webblänk till din badges-
samling.

Vad är en open badge? 

En badge är en liten digital bild som kan visas på sociala medier eller på 
andra platser på Internet. De dolda egenskaperna i en open badge ligger i 
dess metadata och avslöjas när du klickar på bilden: Metadata defnierar 
information, metadata innehåller namn, beskrivning och länkar till andra 
viktiga detaljer så som badge kriterier och bevis. Metadata innehåller 
också en beskrivning av vad badgeägaren var tvungen att göra för att få 
den och en länk tillbaka till den tilldelande institutionen för verifkation.1

Leverantörer av olika badges som utbildningsorganisationer och företag 
kan kontrollera att badgen har levererats till dig när du förtjänat den. 2

Badges är digitala belöningar som är utfärdade i utbildningsinstitutioner 
på alla nivåer samt i praktiska sammanhang. Vissa badges tilldelas för 
ganska enkla uppgifter, som att delta i en workshop, gå en kurs eller 
grundläggande användning av webbplatser för specifka ändamål. Andra 
kräver verkliga ansträngningar som att organisera ett seminarium, vara 

1 http://openbadges.org
2 https://openbadge.wordpress.com
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mentor i en grupp, få ett bra testresultat eller slutföra en utbildning på 
arbetsplatsen etc. På så sätt erbjuder badges ett viktigt sätt att känna 
igen små prestationer hos deltagarna och hålla reda på positiva 
beteenden. De kan delas av badge-ägare på sociala nätverksprofler eller 
visas var som helst på webbplatser och exporteras till ett Europa CV.

Badges kan erhållas efter e-inlärning genom online-eller ofine-
bedömning, de kan också erhållas efter att ha följt en regelbunden 
utbildning, som innehåller en bedömningsprocess.

Du kan använda badges som ett innovativt digitalt sätt att bekräfta 
prestation, kunskap, färdigheter och attityder. Badges växer alltmer i 
webbaserat lärande över hela världen, både inom utbildningssektorn och 
arbetslivet.

Badges är en belöning och en belöning är som en dörr. Lås upp 
den för att få nästa inlärningsmöjlighet.

Du kan förstå begreppet milstolpar ...

Det är något du får på vägen medan du blir bättre på något ... 
Milstolpar = utmärkelser = badges

Du kan se belöningarna som ett incitament för att lära dig och komma 
ihåg vad du har lärt dig.

Du kan använda olika svårighetsgrader för att få utmärkelser. Du kan få 
utmärkelser genom hela din karriär och har därmed ett system för 
livslångt lärande.

Vad är badges till för? 

 Badges motiverar ditt lärande.
 Badges kan vara en alternativ bedömning: kanske ett sätt att tänka 

bortom en-storlek-passar-alla
 Genom badges kan du vara mer engagerad och öka ditt intresse genom 

gamebaserat lärande
 Badges kan verifera din inlärning utanför den akademiska världen
 Badges är ett sätt att öka utvecklingen av dina digitala färdigheter.

Fördelar med att använda MOB 

Varför är Open Badges bra?

Open badges är till för alla att verifera färdigheter som uppnåtts genom 
olika erfarenheter, oavsett ålder eller bakgrund. De låter dig följa dina 
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intressen och lustar och låsa upp möjligheter i livet och arbetet att sticka 
ut ifrån mängden.

Organisationer skapar och utfärdar open badges för att du ska kunna 
förtjäna dem, så att du kan bygga upp din egen unika samling och dela 
dem över hela webben. Varje badge du tjänar in innehåller data om dina 
färdigheter och den utfärdande organisationen i en bärbar bildfl. Dessa 
data kan ses när du visar och delar dina badges, det hjälper folk att få 
reda på mer om dig. 3

Du kan dela dina badges på:

 Bloggar, webbsidor, e-portfolios, och professionella nätverk
 Jobbansökningar
 Sociala mediesidor - Twitter, Google+, Facebook, LinkedIn
 Även i din egen email-signatur!

Badges representerar många olika typer av resultat och krav:

 Hårda färdigheter så som kunskap av programmeringsspråk
 Mjuka färdigheter så som samarbetsförmåga
 Deltagande
 Officiellt certifkat
 Samhällsmiljö
 Nya färdigheter som inte bedöms av traditionell utbildning

Eftersom systemet är baserat på en öppen standard, kan du kombinera 
olika badges från olika erfarenheter för att berätta hela historien om vad 
du uppnått, både online och ofine. Open Badges kan visas vart du vill på 
webben, inklusive på sociala medier profler som lagrar och visar badges. 
Badges kan användas vid jobb sök, utbildning eller livslångt lärande.

Fördelar med badges

 Badges är digitala och optiskt tilltalande. De kan användas på 
sociala medier, jobbsidor eller bloggar

 Med utmärkelser som badges, kan kunskap testas och färdigheter 
presenteras.

 Uppnådda utmärkelser är ett bevis på din nivå och fokuserar på din 
kunskap. Vem som helst som ser en samling av utmärkelser kan se 
kvaliteter som de söker efter i en framtida arbetstagare, mentor 
eller volontär

 Du kan förvärva kunskap och färdigheter inom områden som inte 
ligger inom de normala utbildningskurserna och få godkännande för 
detta arbete.

3 https://openbadges.org/get-started/earning-badges/
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 Ändra bilden – Lägga till egna bilder från projektet

Exempel på  badges från Bada projektet

                                   

Annpassar sig till förändringar Teamwork 

Exempel på användning av badges

BADA projektet kommer att ta fram ett set av 50 MOB så som 
kommunikation på moderspråket, språk, datakunskap, läs och 
skrivfärdigheter, och grundläggande färdigheter, lära sig att lära, sociala 
och medborgarskapsansvar, initiativ och entreprenörskap, kulturella 
kunskaper, och kreativitet. Samma kompetenser kommer att uppdelas i 
olika nivåer. Så att du kommer att få möjligheten att certifera dina 
kunskaper och få en badge genom BADAs plattform.
Du kan också få badges från andra kurser online som har system för 
badges, så som Khan Academy som är mest känd för sina fria kurser i 
matte och appen Duolingo för självstudier på olika språk. Badges är 
användbara både genom att göra synliga framsteg från nivå till nivå och 
hjälpa dig när något är svårt eller tråkigt.

När du tjänar in en badge från t.ex. ett test av språkkunskaper på BADA 
plattformen kan du samla dem i din ryggsäck
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Mozilla Backpack är ett verktyg för dig att kunna samla, dela och visa 
badges som du har förtjänat. Där kan du gruppera dina badges och välja 
vilka som du vill visa, tex, på din Facebook-sida. För att du ska kunna ha 
tillgång till din ryggsäck, behövs de att du skapar ett konto där.

Här kan du skapa ett konto där du kan samla dina badges

https://backpack.openbadges.org/backpack/login

Mozilla backpack är ett exempel på var du kan förvara dina badges, det 
fnns andra plattformar som kan göra det samma.

Mer information:  

Wikipedia – vad är Open Badges 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Open_Badges  (SE)

Nytt sätt att bedöma kompetenser 

http://www.janhylen.se/2011/digital-badges-%E2%80%93-ett-nytt-satt-att-
bedoma-kompetens/ (SE)

Lyft fram din kompetens med open badges.

https://ec.europa.eu/epale/sv/node/28303 (SE)

Vad är en badge? (EN)

https://www.youtube.com/watch?v=HgLLq7ybDtc

En kort historia om open badges (EN)

https://www.youtube.com/watch?v=Xc4xDgNbl6Y

En introduktion till open badges (EN) 

https://www.youtube.com/watch?v=oACpeW6NA-o

Skapa och utfärda en open badge på 90 sekunder (EN)

https://www.youtube.com/watch?v=2gGCOqudJ7w

Information om badges (EN)

https://www.badgecraft.eu

https://www.badgecraft.eu/en/use-cases

Ett öppet verktyg för att skapa och dela ut badges (EN)

https://www.openbadges.me/

En plats att förvara badges (ex. ryggsäck) (EN) 
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https://openbadgepassport.com/
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