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1. Introduktion

Under 2017–2018, har dessa organisationer testat Open Badges inom vuxenutbildning:

Här delar de med sig av dessa erfarenheter.

Greta du Velay from France

Folkuniversitetet of Lund in Sweden

Volkshochschule of Cham in Germany

The Public University of Ptuj in Slovenia

Accion laboral from Valladolid in Spain
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2. Att välja Badges för specifika kurser

2.1. Användande av Badges i kurser i främmande språk

Universitetet i Ptuj erbjuder olika kurser i främmande språk (främst i de tyska och engelska språken), från

nybörjarnivå till avancerad nivå.

• Icke-formella utbildningsprogram för arbetslösa

• Grundläggande och professionella kvalifikationer för anställda, 45+

Kurserna omfattar normal 50–60 undervisningstimmar. Deltagarna i dessa kurser erhåller Badges i fem

olika färdigheter. Utbildarna introducerar de Badges man kan få under den specifika kursen och motiverar

deltagarna att göra vad de kan för att erhålla alla Badges för den specifika kursen. Man använder Badges

för både de engelska och tyska språkkurserna.

Badge:
Hörförståelse.
Förstå  tal  på  ett
främmande språk

Beskrivning av Badges:
• Kan förstå upplästa texter och instruktioner i ett främmande språk.
Kriterier för att erhålla ett Badge:
•Uppmärksammar  att  texten  är  i  ett  främmande  språk.  (the  objectives  of  the  foreign
language are separate from other foreign languages)
•Förstår vanliga instruktioner, även gester som stödjer språket.
•Kan ta ut det viktiga i den upplästa texten.
•Förstår det utvalda data och detaljer (ord, fraser) i uppläst text med kända ämnen och
visuellt stöd.
•känna igen visa kommunikationssituationer och tydligt uttryckta känslor hos talaren.

Badge: Läsförståelse. Läsa 
och förstå en kortare text eller 
artikel på ett främmande språk

Beskrivning av Badges:
• Förmåga att läsa en kort text, berättelse eller artikel på ett främmande språk och att 
förstå ord, meningar och sammanhang.
Kriterier för att erhålla ett Badge:
• Förstå texten (ord, meningar, sammanhang).

• Kan återberätta texten med egna ord.

• Kan läsa det främmande språket flytande.

Badge: Kort muntlig 
presentation på ett främmande
språk

Beskrivning av Badges:
• Förmågan att hålla ett kort anförande framför public på det främmande språket
Kriterier för att erhålla ett Badge:
• Tydligt innehåll i anförandet.
• Stort ordförråd.
• Korrekt språk i den återberättade texten.
• Korrekt uttal.
• Kommunicera med publiken.

Badge: Fylla i en blankett på
ett främmande språk

Beskrivning av Badges:
• Ability to properly fill in simple forms (formal or non-formal) in a foreign language.
Kriterier för att erhålla ett Badge:
• understand the instructions for filling in a foreign language form
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Badge: Skriva en 
sammanfattning på ett 
främmande språk

Beskrivning av Badges:
• Förmågan att skriva en kort text (berättelse, artikel) med nyckelord och fraser i rätt 
ordning.
Kriterier för att erhålla ett Badge:
•Sammanfattar de viktigaste delarna i texten.
•Har innehållet i rätt ordning.
•Texten är förståelig och transparant.
•Undviker repetition.
•Texten är grammatiskt korrekt.

Man försöker uppmana deltagarna att skaffa nödvändiga kunskaper genom att uppnå tillräckliga kunskaper

för att erhålla de olika Badges och trycker på de möjligheter och fördelar dessa kan ge i deras portfölj (CV),

antingen för arbete eller studier.

Speciellt  de yngre, som i större utsträckning använder FB, Instagram och LinkedIn bör uppmuntras att

presentera sina Badges på de sociala medierna. Även om arbetsgivarorganisationer generellt inte erkänner

dessa  Badges  menar  vi  att  det  är  meningsfullt  och  användbart  även  för  dem,  det  är  upp  till

utbildningsanordnarna sprida och marknadsföra användandet av digitala Badges. Då Europass har öppnat

för  möjligheten att  lägga upp digitala  Badges till  ett  CV har det  blivit  det  huvudsakliga verktyget för

spridning av digitala Badges då det är ett erkänt CV-dokument när man söker arbete eller ska påbörja olika

utbildningar eller kurser. 

2.2. Badges i Data-kurser för att erhålla grundläggande och professionella 
kvalifikationer

I  förutsättningarna för  en offentlig  upphandling allokerade myndigheten för  Utbildning,  vetenskap och

sport  pengar för  utbildning för  anställda personer.  På så sätt  vill  man öka deltagandet av vuxna i  det

Livslånga  lärandet  och  ge  bättre  möjligheter  att  skaffa  kompetenser  inom  de  områden  som  behöver

förbättras på arbetsmarknaden, för att öka anställningsbarheten och rörligheten, personlig utveckling och

hur man bättre klarar det moderna samhällets krav.

En av de mest populära kurser inom ramen för detta är dator- och språkkurser. Inom ramen för detta projekt

erbjöd Ptuj Public University deltagarna möjligheten att erhålla digitala Badges som de får som ett tillägg

till certifikatet för att träningen avslutats. Vi erbjuder 60-timmars kurser (grundläggande datoranvändning

för  vuxna -  formellt  utbildningsprogram)  och  50-timmars  kurser  (dator  och  digital  kompetens  -  icke-

formellt pedagogiskt program).

Badge: text formatering

Beskrivning
Textformatering med MS Word-textredigeraren.
Kriterier
Användaren bemästrar de grundläggande uppgifterna i Microsoft Word, skapar
och formulerar färdiga dokument.

Beskrivning:

Grundläggande kunskaper om att använda Excel

Kriterier:

- Grundläggande formatering av tabeller och data, och deras inmatning,

- Skapande av numeriska data (%, €, datum),

- Beräkningar med enkla formler,
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Badge: Grundläggande  

Excel

- med SUM-funktionen och snabb-beräkningar i statusfältet,

snabb utskrift

- grundläggande sortering av data

Att tilldela Badges som deltagarna flyttar till olika typ av utbildningar syftar mer till att motivera än att bara

få det papper som delas ut vid examen och studenterna kan visa hur de kom fram till de kompetenser som

erhölls under vägen. Digitala Badges gör det lättare att översätta dessa kompetenser och göra dem synliga

och sökbara av arbetsgivare.

2.3. Ökad anställningsbarhet och förstärkning av arbetslösa kvinnors 
sociala kapital

Boudica I är ett projekt som utvecklats av Acción Laboral och bygger på strategier för motivation och 

vägledning för arbetslösa kvinnor under 30 år och över 45 år för att få en profil av anställningsbarhet och 

delaktighet, med målet om full inkludering genom arbete i framtiden.

Det stärker det sociala kapitalet för kvinnor, eftersom det i Spanien strategier baserade på sociala kontakter 

är ett mycket viktigt verktyg för insteget på arbetsmarknaden. Målen är:

• Social- och arbetsmarknadsintegration

• Förbättrad anställbarhet för att främja lika möjligheter och minska dubbel diskriminering

• Samordning och ökat deltagande med offentliga eller privata organisationer

• Upprätta ett innovativt och bevisbaserat utvärderingssystem som kan göra programmet till ett 

pålitligt och giltigt instrument.

Det finns olika utvärderingar av deltagarna om olika områden: psykologiska, juridiska, orientering och 

information om tjänster, arbetslivsorientering, förvärv av personliga och sociala färdigheter samt för att 

förbättra anställningsbarheten.

I det här sista området, relaterat till sociala och yrkesmässiga färdigheter, ingår Open Badges som ett 

innovativt verktyg för förbättring av yrkeskunskaper.

Först utvärderas varje användares grundläggande och yrkeskunskaper. Till detta finns det även en 

lärlingsutbildning, och båda utvärderas i syfte att förbättra anställningsbarheten och användarens 

erfarenheter.

Open Badges gör det möjligt att skapa ett system av incitament och digital certifiering av kompetenser.

3. Skapa Badges för bedömning av specifika färdigheter

3.1. Badges för sociala kompetenser

Sociala kompetenser behövs i arbetslivet såväl som i privatlivet. Man behöver vara uppmärksam på att de
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sociala kompetenserna kan uppfattas olika i olika kulturer. Vad som är sociala kompetenser hos oss kan

vara helt annorlunda i en annan kultur. Därför skapar vi i Sverige Badges som inkluderar social kompetens

så att människor från andra kulturer förstår vad vi menar och på vilket sätt de är användbara I vårt land. Om

du är arbetslös är det extra viktigt att du vet hur sociala kompetenser fungerar och att det kan vara nyckeln

till arbetslivet

SOCIAL KOMPETENS

Beskrivning: Social kompetens är ett sorts kollektivt koncept för manga egenskaper.
Kriterier:
1. Att acceptera regler och standards
2. Att se saker från andres perspektiv.
3. Säga god morgon, tack och ursäkta.

Arbetsförmedlingen I  Sverige vill  att  de arbetssökande blir mer aktiva I sitt  jobbsökande.  När man är

arbetslös i Sverige finns det färdiga rutiner och mallar för hur man söker arbete: ett CV med utbildningar

och tidigare arbete ska finnas i detta CV. Den arbetssökande förväntas söka arbete aktivt med personliga

besök hos  arbetsgivare,  söka  via  Internet-baserade  jobb-sidor  och olika  nätverk.  Genom att  skaffa  sig

ytterligare kvalifikationer eller ett Badge för social kompetens som ett första mål kan man sedan fortsätta

med att fylla på sitt CV med fler Badges från andra kompetenser.

Badges för sociala kompetenser kan vara verkligt användbara i program för arbetslösa och invandrare och

ett bra komplement som erbjuds av utbildningsanordnarna. Lärarnas uppfattning är att Badges är ett bra

verktyg för att öka självkänslan och för att motivera deltagare att komma framåt i sin jobbsökar-process för

att komma närmare arbetsmarknaden.

Feedback från arbetsgivare

Unga arbetslösa har på försök fått skapa Badges för sociala färdigheter. De menar att detta kan hjälpa dem

utöka sina mjuka färdigheter  som komplement till  sina andra färdigheter  och ge bättre  möjligheter till

arbete.  De  har  också  fått  ökad  insikt  om  värdet  av  mjuka  färdigheter  och  sociala  dito.  På  dagens

arbetsmarknad behövs både formella kvalifikationer och sociala färdigheter. Det är inte bara de unga som

behöver förstå värdet av att använda de sociala kompetenserna i jobbsökar-processen. Genom att använda

Badges och att utmana sig själv till att lära och använda dessa kunskaper när de söker jobb kan de också

lägga till nya färdigheter i sitt CV.
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4. Badges för språk- och integrationskurser

4.1. Badges i tyska Integrationskurser: den språkliga delen

Det kan vara en utmaning för språklärare och annan personal att hitta nya metoder och tekniker för att

motivera deltagare. I heterogena grupper som t.ex. tyska integrationskurser är det ännu svårare eftersom

deltagarna har olika utbildnings- och kulturell bakgrund. Badges kan ge ett bra stöd för att motivera lärarna

i deras betygssättning för deltagarna utveckling, eller stimulera deras sociala delaktighet.

En  integrationskurs  I  Tyskland  består  av  en  språklig  del  med  6  moduler  (600  timmar)  och  en

orienteringskurs  på  över  100  timmar  samhällskunskap,  innefattar  bl.a.  lagar  och  förordningar,  politik,

historia, samhälle och det dagliga livet i Tyskland.

Den språkliga delen i integrationskurserna avslutas med examen på B1-nivån. Inte alla av deltagarna har

möjlighet att nå B1-nivån och klarar inte det enda provet för sin examen. De har då inget ordentligt bevis

för de språkkunskaper de har, om de klarat 200 eller 400 timmar. Det är inte alltid den satta nivån, här B1,

avspeglas  i  de  verkliga  språkkunskaperna  som  deltagaren  har.  Man  har  olika  lärostilar,  olika

utbildningsbakgrund och bara ett  fåtal  kan göra en självskattning på sig själv och sin lärande-process.

Därför har man infört ”inofficiella” tester vid 200 respektive 400 studietimmar och använder Badges för

nivåerna A1 och A2 för att ge deltagarna någon form av bevis för deras kunskapsnivåer, Badges följer

Common European Framework of Reference for Languages och är ett bra sätt att stödja deltagarna i sitt

lärande.  

Det är vanligt att deltagarna flyttar från en kurs till en annan, de kanske flyttar till en ny ort, det kan handla

om  deras  förmåga  att  följa  med  i  undervisningen  eller  integrationen  i  en  ny  kultur,  ett  nytt  socialt

sammanhang. Deltagare som har svårigheter att följa utbildningen kan ha stor nytta av Badges som visar

deras nivå, det blir en bra information till nya lärare och kan göra flytten till en ny kurs mycket lättare (hitta

rätt  kurs  i  förhållande till  den språkliga  nivån och de  mjuka färdigheter  deltagaren har).  Till  exempel

”Självständigt  Lärande” “(“Selbständiges Lernen“) eller kan test A1 eller A2-Badges i  en e-portfölj  ge

viktig information när man ska inplacera en deltagare i en ny kurs eller modul i en kurs.

Badge: Nybörjare: Nivå 1 (CEFR)

Kriterier:

 Kan förstå  och  använda  vanliga  vardagliga  uttryck  och  grundläggande  fraser  för  konkreta

behov.

 Kan presentera sig själv och andra, kan ställa och svara på frågor av personlig karaktär, var man

bor, vilka man känner och saker man har.

 Kan interagera på en grundläggande nivå, men kommunikationen är beroende av långsammare

repetition och omformuleringar. 

 Kan ställa och svara på enklare frågor, initiera och svara på enklare uttalande vid omedelbara
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behov eller välkända ämnen.

Badge: Nybörjare: Nivå 2  (CEFR)

Kriterier:
 Kan förstå meningar och vanligt förekommande uttryck inom de viktigaste och mest relevanta

områdena (t.ex. grundläggande personliga uppgifter, shopping, lokal geografi, arbete).

 Kan interagera ganska avslappnat I mer strukturerade situationer och korta samtal, givet att den

andra personen hjälper till vid behov.

 Klarar av enkla rutinartade utbyten utan större ansträngning.

 Kan kommunicera enkla uppgifter med ett enkelt och direkt utbyte av information i kända och

rutinartade ämnen som berör arbete och fritid.

 Kan  klara  korta  sociala  situationer,  men  kan  inte  förstå  tillräckligt  för  att  hålla  igång

konversationen på egen hand.

4.2. Badges i tyska Integrationskurser: den sociala delen

Som ny i Tyskland kan integrationen i det nya samhället ofta upplevas som svår. I språkutbildning för

invandrare, undantaget hemuppgifter och en del övningar, är inte efterfrågan på individ-forskning eller för

de  privata  problem deltagarna  kan  ha,  som jobbsökande,  fritidsaktiviteter,  lämpliga  skolor  för  barnen.

Dessa ämnen berörs som hastigast i kurserna, men det finns inte tillräckligt med tid för att fördjupa sig i

dessa områden. Deltagarna förlitar sig helt på vad lärarna säger och har inget intresse av att själva söka

denna  information.  En  del  av  deltagarna  kommer  sannolikt  att  söka  jobb  efter  utbildningen,  men  de

kommer inte ihåg hur och var de kan söka arbete på ett bra sätt.

En volontärarbetare initierade små projekt, som “Hur hitta jag ett jobb”, ”Olika skolor i Tyskland”, ”Var

kan jag ta det lugnt på min fritid”, ”Intressanta platser att besöka i Tyskland”. Aktiviteterna var öppna en

gång i veckan efter ordinarie lektionstid och varade ca 20 minuter.  Handledaren använde Badges som

skapats i Erasmus+-projektet “Open Badges in Adult Éducation” för att ge de som kortfattat kunde berätta

om sitt  forskande ett  erkännande.  Målet med dessa initiativ var att  uppmuntra till  självständigt arbete,

belöna deras arbete och förbereda inför framtiden.    

4.3. Badges i SFI (Svenska för invandrare)

Det kan vara en utmaning för språklärare och annan personal att hitta nya metoder och tekniker för att

motivera deltagare. I heterogena grupper som t.ex. svenska integrationskurser är det ännu svårare eftersom

deltagarna har olika utbildnings- och kulturell bakgrund. Badges kan ge ett bra stöd för att motivera lärarna

i deras betygssättning för deltagarna utveckling, eller stimulera deras sociala delaktighet.
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En integrationskurs i Sverige består av språkundervisning i 365 timma på nivå C och D (motsvarande till

A1 och A2 i European common framework for languages). Det är inte alltid den satta nivån avspeglas i de

verkliga språkkunskaperna som deltagaren har. Man har olika lärostilar, olika utbildningsbakgrund och bara

ett fåtal kan göra en självskattning på sig själv och sin lärande-process. Därför har man infört ”inofficiella”

tester vid 365 studietimmar och använder Badges för nivåerna C och D och efter upp till 600 timmar för att

ge deltagarna någon form av bevis för att  deras kunskapsnivåer motsvarar A1 eller A2 enligt Common

European Framework of Reference for Languages och är ett bra sätt att stödja deltagarna i sitt lärande.  

Badge: Nybörjare: Nivå 1 Svenska Språket 

Beskrivning: Kan förstå enkla grundläggande fraser i det svenska språket.
Kriterier:
1. Presentera sig själv, namn, ålder, adress, ursprung etc.
2. Använda enkla artighetsfraser.

Feedback och beskrivning

Språklärarna på Folkuniversitetet arbetar med deltagare som är på olika nivåer och behöver därför testa

deltagarna för att kunna placera dem i rätt undergrupp så att utbildningen blir så bra som möjligt. Här kan

ett Badge vara ett bra komplement som ett personligt bevis på de kunskaper man redan har.

Deltagare som startar i en studiecirkel i språk för första gången tycker att det går lättare om de har ett

Badge,  det  ger  dem ett  påtagligt  bevis  för  att  de  klarat  en viss  kunskapsnivå,  och  ger  dem ett  bättre

självförtroende gentemot andra deltagare och lärare.

5. Skapa Badges för specifika utbildningsprogram

5.1. JUMP! Skapa mål – Forma framtiden (DE)

Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. erbjuder en mängs utbildningar tillsammans med Jobcenter i

distriktet kring Cham. En av dessa är utbildningsprogrammet JUMP!. Målgruppen är Neets (unga som inte

är i utbildning, jobb eller annan sysselsättning) och unga med särskilda behov och unga med psykiska

problem.  Deltagarna  får  socialt  och  känslomässigt  stöd.  Man  arbetar  med  motiverande  insatser  och

grundläggande färdigheter samtidigt som deltagarna får intensivt individuellt stöd och vägledning samt stöd

i övergången mellan utbildning och arbete. Vid programmets slut får deltagaren kompetensbevis i form av

fysiska Badges.
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Badges beskrivs nedan:

Definition:

Projektet riktar sig mot unga som inte har avgångsbetyg från skolan och hjälper dem utveckla sociala och

professionella  kompetenser.  Arbetsmarknadsträning  och  individuell  coaching  förbättrar  deras

självförtroende, gör dem uppmärksamma på sina styrkor och ger stöd i deras yrkesval. JUMP! Ger de unga

mening och mål och hjälper dem att klara vardagen.

Kriterier:

 löser individuella problem

 är medveten om deras sociala kompetenser

 kan kommunicera på ett bra sätt i ett professionellt sammanhang

 har sina anökningshandlingar väl ordnade

5.2. Badges för utbildning i studiecirkelform

Studiecirkelmetodiken bygger på deltagarnas personliga kompetenser som kan vara viktiga för gruppen.

Anpassning, hänsyn till andra, att tänka framåt, positivitet och ödmjukhet är egenskaper som är värdefulla.

Anpassning

Kriterier: Kan anpassa sig till gruppen på ett positivt och ödmjukt sätt.
Beskrivning:
1. Känna av gruppens sinnesstämning.
2. Vara hjälpsam och lyhörd.
3. Visa läraren och gruppen respekt.

Feedback

Lärarna i Folkuniversitetets studiecirklar har olika språknivåer i sina cirklar och man testar deltagarna före

start, så deltagarna kommer i rätt grupp med rätt nivå. Badgen här kan fungera som ett rikt Badge för hur

kursen kommer att gestalta sig. Deltagare som för första gången deltar i en cirkel kan uppleva det som

lättare att starta om de har detta klarat Badge. Det ger dem bättre självkänsla gentemot de andra deltagarna
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och lärarna.

5.3. Badges i kurser för funktionsnedsatta.

Att utveckla nya metoder och inlärningstekniker för att motivera deltagare är alltid en viktig utmaning för 

lärare som arbetar med personer med fysisk nedsättning. Därför kan Badges ge ett viktigt motivationsstöd 

för utbildare för att lyfta fram elevernas framsteg eller stimulera deras sociala engagemang, till exempel 

med grundläggande matlagningskunskaper.

I många fall har de som har fysiska funktionsnedsättningar levt hos sina föräldrar och inte fått 

grundläggande kunskaper om olika praktiska färdigheter. Det kan t.ex. betyda att när de ska delta i 

matlagningskursen har de svårt att skilja mellan olika måttenheter.

Grundläggande kunskap i matlagning och bakning, använda måttenheter.

Beskrivning: 
Att förstå skillnader mellan olika måttenheter såsom gram, hekto, tesked, matsked, deciliter och liter.
Kriterier: 
1. Kan förstå och se skillnaden mellan olika måttenheter som används vid matlagning och bakning.
2. Kan förstå att måttenheter skiljer sig från varandra och kan de olika namnen på enheterna.
3. Kan svara på frågor om hur man använder enheterna och beskrivningen om hur man skriver och läser 
förkortningen av enheten

Utseende och presentation

Beskrivning: Möjlighet att klä sig för formella och informella situationer. Ta hand om hår och smink som 
passar för tillfällena och duscha regelbundet.
Förmåga att hålla sina hjälpmedel som rullstolar och rollator fräscha

Kriterier: 
1. Hanterar kroppshygien.
2. Har kläder som är anpassade till sammanhanget och omständigheterna.
3. Håller hjälpmedel fräscha.

Sätta mål för sin vardagliga planering
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Beskrivning: Möjlighet att själv strukturera sin dag och vara motiverad att planera sin dag, inköp, tvätt, 
städning, ensam eller tillsammans med assistent/hemhjälp. Förmåga att skapa goda vanor och sätta sina 
egna kortsiktiga och långsiktiga mål i sin vardag.

Kriterier: 
1. Planera fasta rutiner
2. Boka tid för tvättstuga, läkare, tandläkare, etc.
3. Kan sätta upp mål för nästa vecka, nästa månad.

Feedback och beskrivning

"När  du  arbetar  som  cirkelledare  på  Koncensus  kan  det  ibland  vara  svårt  att  hitta  verktyg  för  att

uppmuntra deltagarna att lära sig grundläggande kunskaper inom t.ex. matlagning och bakning. Med hjälp

av ett Badge som kan inspirera deltagaren att öva när det gäller mätning och räkning. Deltagarna med

fysiska funktionshinder har ofta också kognitiva funktionsnedsättningar, vilket kan göra att du felberäknar

vissa saker. När det gäller Badges som inkluderar bra hygien och planering kan det vara väldigt bra att

strukturera dagen. Många ungdomar med funktionshinder bör ta ansvar för sin vardag och kunna planera

för tvätt och städning. Men tyvärr har många av dem inte lärt sig detta från början. Konsensus deltagare

har testat  Badges och tror att  de kan användas för att  stärka deras medvetenhet och självförtroende.

Många av dem var nyfikna på andra Badges som de lagt i ryggsäcken. Även om de inte har arbete, kan

Badges vara bra att nämna som meriter även i sociala aktiviteter. "

6. Använda Badges för Informellt lärande

6.1. Främja aktivt medborgarskap bland invandrarkvinnor

Att hitta nya metoder och tekniker för att motivera sina elever är alltid en viktig utmaning för språklärare. I 

heterogena grupper som svenska integrationskurser är det ännu svårare, eftersom studenterna har olika 

kulturella och pedagogiska bakgrunder. Därför kan Badges ge ett viktigt motivationsstöd för utbildare till 

att lyfta fram elevernas framsteg eller stimulera deras sociala engagemang. Grupp 39 är en daglig aktivitet 

med kvinnor från olika kulturer och bakgrunder. Tillsammans har de hantverkskurser där de arbetar och lär 

sig att tala svenska med varandra. De har en lärare som förklarar de olika metoderna för de olika teknikerna

som sömnad, stickning, målning, smycken och så vidare.

Tillsammans lär de av varandras kunskap, och detta stärker deras självförtroende. De angivna Badges visar 
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att dessa personer kan vara till hjälp och ha ett bra ledarskap, att de har empati, tålamod och kan vara en bra

lyssnare när någon annan förklarar hur man gör en viss sak.

Badge: Nybörjare: Nivå 1 Hantverk 

Beskrivning: Kan förstå enkla grundläggande ord i hantverk.

Kriterier:
1. Kan förstå de olika orden och teknikerna för sömnad och s�ckning.

2. Kan ge andra kvinnor stöd när de misslyckas.

3. Kan svara på frågor om hur man använder de olika teknikerna och förklara i enkla ord hur man gör det.

Badge: Nybörjare: Nivå 1 TÅLAMOD

Beskrivning.

Kan hjälpa och förstå andra människor på e! trevligt och �llmötesgående sä! och ge feedback

Kriterier:
1. Kan bekanta sig med andras situa�on när de inte har �llräcklig kunskap om ämnet.

2. Kan ha tålamod a! förklara så många gånger som behövs �lls andra förstår hur man kan göra.

3. Kan visa glädje �llsammans med människor som kämpade för a! lyckas.

Badge: Nybörjare: Nivå 1 EMPATI

Beskrivning:
Kan sä!a sig in i hur andra upplever situa�oner och förstå deras känslor och handlingar.

Kriterier:
1. Ha medkänsla.

2. Bryr sig om och stöder andra människor.

3. Förstå andras känslor.
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Badge: Nybörjare: Nivå 1 Bra lyssnare 

Beskrivning:
Var en bra medmänniska och lyssna ak�vt när någon annan förklarar en teknik i hantverk.

Kriterier:
1. Kan förstå och lyssna, även om talaren har svårt a! u!rycka sig själv.

2. Kan vänta utan a! avbryta talaren �lls den har pratat klart.

3. Kan vara en bra lyssnare när någon annan förklarar något och ställer frågor om ämnet.

Feedback från lärarna

Lärarna på Folkuniversitetets Grupp 39 har invandrarkvinnor från olika kulturer och anser att det är ett bra

stöd att ha Badges: "De Badges som specifikt har byggts för denna målgrupp visar deltagarna vad ett Badge

är och i vilket sammanhang Badges kan tilldelas. De kan sedan fortsätta med andra typer av Badges och

skapa en användbar portfölj med Badges för deras framtid ". Kvinnorna som är i Grupp 39 förstår vad som

behövs, både i de praktiska och de teoretiska ämnena som de behärskar för att få ett Badge, men de förstår

också att deras meriter kan utökas med dessa Badges.

Feedback från deltagarna

Invandrarkvinnorna i grupp 39 har olika utbildningsnivåer från sina hemländer. Den som har ingen eller

liten utbildning har svarat  att  de tycker om att  få  sina praktiska färdigheter  i  hantverk bekräftade och

synliggjorda med ett Badge. De har ofta stor kunskap på detta område, men det har varit svårt förut att få

det bekräftat.  De tror också att  de får ett  krav som är positivt när det gäller att  utvecklas och komma

närmare arbetsmarknaden i Sverige. Sverige har strängare etiska regler när det gäller att kunna lyssna utan

att avbryta när någon annan berättar något osv. De kvinnor som arbetat i sitt hemland tror att Badges är bra

att samla i sin portfölj för att utöka sina kvalifikationer i sina CV.

6.2. Fablab, Open Badges och integration i yrkesutbildningar

Greta du Velay driver ett Formalab som tillämpar begreppet Fabrication Laboratories för vuxenutbildning. 

Genom Formalab tillhandahåller vi ett innovativt program på de unga arbetslösa vuxnas utbildningsbehov 

genom att utveckla transversella och nyckel-kompetenser som behövs för anställning.

Eleverna som är involverade i Formalab är vuxna och unga vuxna som står inför integrationssvårigheter 

som kan vara sociala, kulturella, beteendemässiga, pedagogiska, kognitiva eller fysiska. De brukar inte ha 

någon arbetslivserfarenhet och har ofta lämnat skolan tidigt.

En Fablab är ett rum med verktyg, som fräsmaskiner, laser skärare, klippmaskiner, elektronikbänk, datorer 

och programmeringsverktyg som stöds av öppen källkodsprogramvara. De tillåter produktion av enstaka 
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föremål eller små serier.

Formalab fokuserar således på projektbaserat lärande och aktivt lärande och startade i USA i början av

tjugonde  århundradet  när  Dewey  initierade  Learning  by  Doing  metoden.  I  ett  skollaboratorium

organiserades konkreta aktiviteter för att svara på människors naturliga önskan att lära sig. Han trodde att

utbildningen måste vara pragmatisk, hjälpa eleverna att tänka och anpassa sig till sin miljö, jobba utifrån

deras intressen och utveckla sin självständighet. Han ville ändra den traditionella pedagogiska metoden

genom att sätta upp erfarenheten som centrum i inlärningsprocessen. Aktiva inlärningsmetoder omfattar

projektbaserad inlärning,  problemlösning,  fallstudiebaserat  lärande och designbaserat  lärande.  Formalab

kan placeras ihop med projektbaserat lärande och designbaserat lärande.

Formalab överensstämmer också med projektprocessen enligt Perrenoud (2002): det är ett kollektivt företag

som förvaltas av gruppen, det är inriktat på en konkret produktion, det innebär en uppsättning uppgifter där

alla  elever  kan  delta  aktivt,  underlättar  ”know  how”  och  kunskapsinlärning  i  projektledning

(beslutsfattande, planering, samordning) och möjliggör samtidigt identifierbara lärandemål (åtminstone i

efterhand)  från  olika  ämnesområden.  Aktiviteter  inom  Formalab  utvecklar  också

kommunikationsfärdigheter,  samarbete,  kreativitet,  problemlösning,  djupt tänkande,  jämlikt  lärande  och

många andra kompetenser som kan bli "märkta".

De viktigaste målen som man vill uppnå genom kollektiva konstruktioner av föremål är:

 Utveckling av nyckelkompetenser

 Utveckling av transversell skicklighet

 Förberedelser för arbete.

Handledarens roll består av:

 Söker efter projekt med eleverna och väljer ut projekt

 Utbilda eleverna att använda verktygen

 Länka aktiviteter som utförs i andra pedagogiska processer.

 Fördela uppgifterna om det behövs

 Utvärdera nyckelkompetenser och transversella färdigheter genom observation

 Utfärda Badges efter en ömsesidig utvärdering på begäran av eleven

För att värdera den uppnådda och utvecklade kompetensen utförs utvärderingen mellan elev - lärare. 

Genom att göra blir eleverna stärkta i inlärningsprocesserna och de blir medvetna om deras styrkor och vad 

de behöver förbättra. Så Badges utfärdas (eller inte) på begäran av en lärare efter ett utbyte med tränaren.

Dessutom tilldelas ett meta-Badge "Formalab" när 16 Badges (av 20) har uppnåtts av en elev. Detta meta-

Badge beskrivs med följande kriterier:

- har aktivt deltagit i ett grupprojekt för att förverkliga en konkret produkt

- bemästrar minst 16 transversella färdigheter som är särskilt användbara i en arbetsmiljö

Badges som kan erhållas genom workshops i Formalab
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Målmedveten Be om hjälp Ta hand om
arbetsplatsen

Motiverad till att lära Entusiastisk

Nyfiken Kan hantera
osäkerhet

Själv-utvärdering Precision Kommunikativ

Värdera information Analytiskt tänkande Kreativt tänkande Energi Tar initiativ

Innovation Ledarskap Problemlösning Teamwork Anpassningsbar

Underlätta arbetet för volontärutbildare

I ett vuxenutbildningscenter arbetar volontärgrupper med vuxna och hjälper dem att antingen göra sina

läxor ordentligt eller hantera vardagssituationer. Därför är deras lektionspass inriktade på dagliga rutiner

som  ett  besök  till  doktorn,  en  konversation  i  snabbköpet,  på  arbetsplatsen,  på  förvaltningsbyrån  etc.

Volontärutbildarna stödjer utvecklingen av elevens sociala färdigheter, eftersom det i vanliga kurser sällan

finns tillräckligt med tid för mycket självständigt arbete. Ibland är eleverna alltför tveksamma, för generade

över deras dåliga konversationsfärdigheter eller för nervösa att tala. På grund av brist på självförtroende i

vardagliga situationer frågar de snarare eller tar med någon släkting eller en vän som skulle vara deras

"personliga"  tolk.  Dessa  elever  försöker  att  undvika  att  ”görs  bort  sig”  och  förblir  i  någon  form  av

bekvämlighetszon.  Därför  är  det  nödvändigt  att  motivera  denna  typ  av  elever  att  lämna  sin

bekvämlighetszon och få dem att återfå sin självkänsla.

De Badges som utvecklats inom Erasmus + -projektet " Open Badges in Adult Education " är de perfekta

verktygen för att återvinna elevens självförtroende och självkänsla och uppmuntra dem att framgångsrikt

hantera  vardagliga  situationer  i  sig.  De  50  Badges  relaterade  till  tvärkompetenser  har  fördelen  att  de
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motiverar  eleverna  långsiktigt  och  försäkrar  dem  om  framsteg  och  språkförbättring.  De  underlättar

volontärutbildarnas arbete och är det perfekta stödet för att  följa upp elevernas framsteg när det gäller

språkutveckling och hantering av dagliga utmaningar de möter. Badges möjliggör också att konkurrensen

mellan  eleverna  uppmuntras.  Till  exempel  kan  eleverna  med  många  Badges  bli  assistenter  till

volontärutbildarna och ge dem en hjälpande hand medan de utbildar eleverna med mindre självförtroende

och väldigt få Badges. 

7. Stärka deltagarnas färdigheter

7.1. Deltagarna efterfrågar sina Badges

Att vara  medveten  om våra egna kompetenser är  nyckeln  till  att  beskriva våra styrkor  i  ett  CV,  i  ett

ansökningsbrev eller under en intervju. För att stärka eleverna i deras kompetenser har Greta du Velay

utvecklat ett verktyg för att låta eleverna begära Badges när de själva uppskattar att de har visat sig ha rätt

inställning eller att ha visat att de klarar av en viss färdighet. Det här verktyget är integrerat på open-

badges.eu webbplats och länkar det till plattformen badgr.com.

Detta gränssnitt har två sidor:

• En elevens sida för att se alla Badges och be om dem,

• En sida för lärarna där de ser önskemål från eleverna och kan bestämma sig för att tilldela Badget eller

inte.

 7.1.1 Deltagarnas sida

På webbplatsen Open-badges.eu är listan över Badges som kan erhållas synlig för alla användare.
Om en elev skapar ett konto och sedan loggar in på webbplatsen kommer han/hon att se samma lista, men 
genom att klicka på ett Badge har han/hon inte bara beskrivningen och kriterierna för detta Badge, han/hon 
kan se en knapp "Fråga detta Badge".

Kopia av huvudsidan som samlar alla Badges som en elev kan begära

Namnet på Badget visas i ljusblått när det redan har begärts.
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Kopia av sidan där eleven kan begära Badget ”Att Respektera tider"

7.2.Lärarens sida

När tränaren ansluter kan han/hon se vilka elever som har registrerat sig på Open-Badges webbplats, och de
Badges som begärts. Definition och kriterier visas så att all information är tillgänglig på ett ögonblick. Det 
är också möjligt att visa Badges som har tilldelats.

Sidan för läraren för att hantera tilldelningen av Badges

Förteckning över Badges som en elev behöver
när han/hon uppskattar att han/hon uppfyller de kriterier som behövs för varje Badge.
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Sida där läraren kan bestämma om de olika möjligheterna

Badges kan tilldelas till många samtidigt på samma sida

När tränaren bestämt vilka Badges som ska delas ut, omdirigeras han/hon automatiskt till badgr.com-

webbplatsen för att utfärda Badges.

Sidan från badgr.com tillåter att import av csv-filen som innehåller Badges som ska delas ut till eleverna 

(det är möjligt att inkludera flera Badges och flera elever)
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När csv-filen är vald, går den att importera

Förhandsgranska sidan på badgr.com innan du tilldelar Badges

Sista steget: Bekräftelse av Badges som tilldelats
Om det blir fel kan man återkalla Badgen.
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Fördelar

• Eleverna är bättre stärkta när det gäller deras kompetens.

• Tilldelning sker i ett kontinuerligt flöde. Det förväntas upprätthålla motivationen för elever som också kan

visa sina Badges efter hand de får dem.

• Läraren kan leverera flera Badges samtidigt till flera elever.

Begränsningar

• Arbetsbelastningen hos utbildare ökar med tekniska manipuleringar.

• Läraren måste organisera, särskilt när ett team av lärare är involverade.

•  Processen  bygger  på  ett  tekniskt  ramverk  som  inte  är  stabilt.  Ibland  är  badgr.com-plattformen  inte

tillgänglig och vissa fel kan uppstå.

7.3. Två manualer för själv-utvärdering av kompetenser

Pime Aragón Activa är ett projekt som syftar till att förbättra användbarheten och införandet i Aragon där 

Acción Laboral har anpassat Badges. Två Badges-handböcker har utarbetats, en inriktad på 

nyckelkompetenser och den andra för tvärgående kompetenser, där varje kompetens identifieras och 

redovisas i tabellform. Målsättningen är att upptäcka kompetensbrister avseende jobbsökande och de 

yrkesmässiga profiler som planeras.

I varje handbok fastställs Badges(identifierade i tabellerna) och beskrivningen av de kompetenser de är 

förknippade med.

Genom att gå igenom serien av kvalitativa bedömningskriterier för att uppnå Badges visar användarna att 

de har de kompetenser som krävs för att slutföra sin plan. De kan visa att de blir självständiga i tekniker 

och färdigheter eller i att aktivt söka jobb. De visar upp de digitala Badges i sina online curriculum vitae 

och i de olika sociala nätverk som de använder för att söka arbete.

8.Badges för möjligheter och omständigheter

Projektet "Open Badges for Adult Education ” fokuserar på att utfärda Badges för att främja 

nyckelkompetenser, färdigheter, attityder eller kvaliteter som kan betraktas som tvärgående kompetenser.

Att vara lärare inom yrkesintegrationen har fört med sig att vi övervägt andra situationer där fördelningen 

av Badges verkade användbar och svarar mot ett visst antal behov: ett Badge kan intyga närvaro vid en 

konferens eller ett positivt bidrag till förverkligandet av ett projekt.
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Dessa typer av händelser eller projekt kommer således att kunna formaliseras på ett homogent sätt för alla 

deltagare, snyggt och lätt att sprida.

Lagt till den i den elektroniska portföljen eller inkluderad i ryggsäcken, kommer Badget att tillåta 

deltagaren att komma ihåg tidigare händelser och åtgärder. Det gör det lättare för den framtida 

medarbetaren att prata om det, till exempel under en arbetsintervju.

Om personen vill dela dem med integrationsrådgivare kan de med fördel använda dem för att bättre förstå 

historien, vägen och därigenom bättre anpassa det stöd som kan ges, kanske också för att undvika att 

upprepa några åtgärder.

Vi har alla svårigheter att komma ihåg de händelser vi har deltagit i, de projekt vi har deltagit i. Badges och 

tillhörande data gör det möjligt att samtidigt få en översikt och en detaljerad vy, mycket enkelt (vilken dag, 

att göra vad och med vilka ).

Vi kommer att kalla dessa Badges, möjlighets- eller omständighets-Badges. De är inte förutbestämda, de 

ingår inte i en kompetenskatalog som både eleven och läraren kan hänvisa till.

De skapas gemensamt med organisationen av evenemanget eller genomförandet av projektet.

Exempel 1: Deltagande i workshopen ”Tro, socialt och professionellt liv”

Titel: Deltagande i träningsdagen «Tro, socialt och 
yrkesmässigt liv»
Beskrivning: Greta du Velay med Second Chance 
School i samarbete med Justice et Partage och 
kommittén för bekämpning av rasism och 
antisemitism har organiserat en dag för utbyte och 
utbildning om de faktorer som påverkar vår tro och 
konsekvenser för vårt sociala och professionella liv.
Datum: 27/02/02
Kriterier: Detta Badge utfärdas till de kandidater 
som deltog i hela dagen den 23 februari 2018.
Antal mottagare: 9

Exempel 2: Aktivt deltagande i en konferens av barcamp-typ
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Titel: Aktivt deltagande i bar-kampen "Tillverkning 
av idéer"
Beskrivning: Detta Badge utfärdas som en del av en 
försöksåtgärd, till de personer som aktivt deltagit i 
minst en ”Skapa nya idéer” bar-kamp på de 3 
föreslagna datumen: - Yssingeaux (19 november 
2018). - Puy en Velay (27 november 2018) - 
Brioude (3 december 2018).
Kriterier: Deltagaren har varit inblandad i:
- Lär dig och stöd på ett annat sätt,
- Identifiera och förbättra kompetens,
- Nya platser, nya positioner.
Antal mottagare: 75

9. Skapa Badge för kompetensreferensramen för andra 
chansskolor

Second Chance Schools välkomnar unga vuxna utan kvalifikation och risk för utslagning. De levererar inte

examensbevis  utan  ackrediterar  kompetenser  under  en  inlärningsväg  som  syftar  till  att  förvärva

grundläggande  kunskaper  tillsammans  med  sociala  och  yrkesmässiga  kompetenser.  De  har  alltid  haft

särskild  uppmärksamhet  på  validering  av  kompetenser  som  stöds  av  arbetsbaserad  inlärning,  med

beaktande av och validering av elevernas erfarenheter. I slutet av varje inlärningsväg ges ett certifikat till

varje deltagare. Registrerat i utbildningskoden är detta intyg ett första erkännande som underlättar tillgång

till  anställning eller till  en utbildning som leder till  ett examensbevis. Mer allmänt är det en del av en

dynamisk medvetenhet om prestationer och självkänsla som strukturerar den pedagogik som genomförs.

Som ett nätverk har franska Second Chance School utvecklat en kompetensreferensram anpassad till 

målgruppen. Referensguiden är ett beskrivande dokument som anger förväntningarna vad gäller färdigheter

i hela kursens inlärningsväg. Det är en vanlig referensbas för att sätta upp mål och utvärdera dem med 

deltagarna. Det tjänar som grund för att leverera behörighetsbevis.

Som andra chansskolor följer de Europeiska kommissionens rekommendationer om förvärv av 

nyckelkompetenser, och ramverket är delvis härledd från det. Den består av 9 kompetensområden:

Område 1: Kommunicera (muntligt och skriftligt)

Område 2: Beräkning och matematiskt resonemang

Område 3: Användning av vanlig digital informations- och kommunikationsteknik

Område 4: Arbeta i grupp (lag, förening, projekt ...)

Område 5: Förbered den professionella framtiden

Område 6: Livslångt lärande

Område 7: Verka i sin egen miljö och på jobbet

Område 8: Öppna upp till ett kulturellt, socialt och medborgerligt liv

Område 9: Kommunicera (muntligt och skriftligt) på ett främmande språk
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De första 7 fälten har också en direkt koppling till den professionella kunskaps och färdighets basen CLéA 

som syftar till att främja tillgång till utbildning och integration i arbetslivet. Den har utarbetats av 

arbetsmarknadens parter på sektors nivå och anses vara det grundläggande behovet av kompetenser för 

arbetstagare i Frankrike.

För att ta hänsyn till mångfalden av elevernas prestationer och deras projekt definierar denna referensram 

också 4 nivåer av validering, som möjliggör ett examensbevis, mer anpassat till målgruppens karriärvägar.

Det här kompetensbaserade tillvägagångssättet fokuserar på erfarenhetsanalysen, inklusive det som 

förvärvas i företag, syftar till att erbjuda ungdomar möjligheten att utveckla nya färdigheter, men framför 

allt att kunna bli medveten om dem och värdera dem.

Eftersom dessa principer är nyckelstyrkan hos Open Badges, var det ett naturligt steg för oss att göra ett 

Badge för denna referensram.

Experiment som genomfördes i franska Second Chance School visade att effektiv kompetensutveckling

starkt bygger på möjligheten att koppla en reflekterande aktivitet med olika aktiviteter som erbjuds under

inlärningstiden  (i  ett  träningscenter  eller  på  arbetsplatsen).  Det  som  ligger  till  grund  för  ett

kompetensbaserat tillvägagångssätt är möjligheten att kombinera produktiv logik (vad jag gör), konstruktiv

logik (det jag förvärvar i processen) och reflekterande logik (vad jag lär mig av vad jag har gjort och vad

jag kan överföra till en annan situation) i samma process.

Denna förstärknings-strategi bygger på fem principer:

• utveckla transversella färdigheter i genomförandet av utbildning,

• ta bättre hänsyn till verkliga inlärningsaktiviteter,

• integrera en reflexiv handledning,

• stärka feedbackperioder,

• stärka lagarbete

Det är viktigt att öka vikten av feedback och att stärka den här fasen som vi har inkluderat Badges i vår

metodik. Feedback tillåter eleverna att bli medvetna om sina prestationer, för att tillgodogöra sig deras

kunskaper och färdigheter. De lär sig att ifrågasätta de aktiviteter de har upplevt, att dela och formalisera

för  sig  själva  och  andra,  vad  de  har  lärt  sig.  Det  är  ögonblicket  där  Badges  kan  användas.

Eftersom varje kompetensområde i referensramen innehåller 3 till 5 delkompetenser är det de som vi gjort

till Badges. Så totalt har Greta du Velay utvecklat 35 Badges specifikt för andra chansen skolan. De fyra

nivåerna av färdighet som särskiljs för var och en av de 35 delkompetenserna beaktas inte i Badges, för att

inte överbelasta systemet och för att underlätta tydligheten i systemet från deltagarnas sida och även från

arbetsgivarens sida. Lärarna har bestämt sig för att tilldela ett Badge när nivå 3 uppnåddes.

Figuren nedan visar alla Badges
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Exempel på ett Badge:

Titel: Identifiera gruppreglering
Kriterier:
- Identifiera de explicita och implicita reglerna
- Förstå de dokument som definierar rättigheter och
skyldigheter
- Analysera rollen som institutionella handlingar 
(stadgar, intern lagstiftning etc.)
Tilldelad av:
Second Chance School of Haute-Loire

Fördelar

• Förutom det skriftliga behörighetsbeviset erhåller eleverna en uppsättning digitala certifikat som de kan 

visa på sociala nätverk

• Tilldelning sker i ett kontinuerligt flöde, vilket innebär att eleven inte behöver vänta till slutet av 

utbildningen för att få ett officiellt certifikat. Det förväntas upprätthålla motivationen.

Begränsningar

• Arbetsbelastningen hos utbildare ökas

• Processen bygger på en teknisk ram som inte är stabil. Plattformen badgr.com är inte alltid tillgänglig och 

vissa fel uppstår.

10. Så här introducerar du Open Badges till en ny publik

Denna 3 timmars träningssession syftar till att presentera begreppet Open Badges för unga vuxna elever. 

Målen är följande:

• Att hjälpa deltagarna att förstå användbarheten av digitala Badges för att främja kompetens och 

interpersonella färdigheter i företag.
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• Att bli bekant med användningen av digitala Badges

De föreslagna sessionerna omfattar:

• Inledande videokonferenser

• Ett spel med kort, i 3 faser, följt av en utvärdering

• En presentation av Badges

Inledande video: jobbintervjuer (5 min.)

För att förstå sammanhanget med Badges och närma sig det på ett roligt sätt, föreslår vi att visa en kort 
video. Till exempel: https://www.youtube.com/watch?v=7_VQCD863CU

Spel: Rekrytera med självförtroende (60 min.)

Syftet med denna verksamhet är att göra deltagarna medvetna om att de för att kunna presentera sig 
effektivt för en arbetsgivare måste
• känna sig själva
• Var medveten om sina färdigheter
• Överför tillförlitlig information

Förberedelse av spelet

• Företagskort med jobb (14 kort) (se bilaga)

• Kompetenskort (50 kort) (se bilaga)

• Ett "utvärderings" blad per deltagare

Lagen

För varje 10 deltagare utser spelledaren 2 eller 3 arbetsgivare och 7 eller 8 arbetssökande. Fördelningen

kommer  att  anpassas  till  antalet  deltagare.

Arbetsgivarna bakom ett skrivbord som är tillräckligt långt från de andra för att undvika att störa utbytet.

Arbetssökande  stannar  kvar.

Varje arbetsgivare drar ett slumpmässigt företagskort. De kommer att behöva rekrytera till företaget och

jobbet definierat på kortet. Deras roll förblir densamma under de tre faserna i spelet, fram till slutet av

spelet.

Ett utvärderingsblad distribueras till varje spelare, arbetsgivare eller arbetssökande.

 10.1.1 Start av spelet

Spelet sker i 3 faser som simulerar rekrytering.
Varje fas skiljer sig från den föregående.

Fas 1

Arbetsgivare rekryterar arbetssökande efter eget val utan muntlig interaktion.

När rekryteringen är klar uppmanas varje arbetsgivare att uttrycka sin åsikt om de kriterier som motiverade 

hans val.

I slutet av denna fas måste alla deltagare slutföra fas 1 i utvärderingsbladet.
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Fas 2

Korten som visar färdigheter är alla placerade uppåt på ett bord. Arbetssökande kan konsultera dem utan att

ta dem.

När denna observationsfas har slutförts, måste arbetssökande bilda par.

Varje par måste då träffa arbetsgivarna och lyfta fram sina kollegas färdigheter för det begärda jobbet: 

Spelare A lovordar spelare B:s färdigheter och sedan är det spelare B:s tur att berömma spelare A: s 

färdigheter.

När alla kandidater har passerat väljer arbetsgivare den som de vill anställa. (De kan ta anteckningar under 

fas 2).

När rekryteringen är avslutad, uppmanas varje arbetsgivare att uttrycka sin åsikt om de kriterier som 

motiverat deras val.

I slutet av denna fas måste alla deltagare slutföra fas 2 i utvärderingsbladet.

Fas 3

Paren förblir identiska. I denna fas ges kompetens till varje deltagare: Spelare A tilldelar 3 färdigheter enligt

hans val till spelare B och spelare B tilldelar 3 färdigheter enligt hans val till spelare A.

Spelare bör inte se de färdigheter som tilldelas dem. De kan pinnas på ryggen eller fästas i pannan.

När kompetensen har tilldelats varje arbetssökande fortsätter arbetsgivarna med rekryteringen genom att ta 

hänsyn till de färdigheter som visas i förhållande till den profil som krävs för att fylla den begärda 

positionen.

När rekryteringen är slutförd uppmanas varje arbetsgivare att uttrycka sin åsikt om de kriterier som 

motiverat hans val.

I slutet av denna fas måste alla deltagare slutföra fas 3 i utvärderingsbladet.

Slut på spelet

Spelledaren organiserar ett utbyte mellan spelarna så att de kan uttrycka sina åsikter: Enligt deras 

uppfattning, vilken rekrytering verkar den vara mest effektiva? Varför?

Möjlig tolkning: I början har deltagarna identiska CV.

10.2. Förslag till fortsättning

Presentation av Badges. (Prezi, ppt ......) (15 min.)
Arbetsgivarens vittnesbörd (video 10 min.)
Skapa ett konto på Badgr. (45 min)

Deltagare skapar ett personligt konto på Badgrs hemsida (https://badgr.com) och på plattformen för öppna 

Badge (https://www.open-badges.eu) tillsammans med facilitator.

Begäran och fördelningen av det första Badget. (30 minuter.)

Rollspel: Deltagarna ber om fördelningen av deras första Badge «Deltagande i Open Badges träning».

Badget måste utfärdas direkt av tränaren.

Användning av Badges i ryggsäcken (20 minuter)

Deltagarna uppmanas att använda både plattformarna, Badgr och Open-Badges. De kan lägga upp sina 
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Badges på olika sociala nätverk.

11. Användning av Badges med lärare och personal

11.1. Kompetensmedvetenhet i Folkuniversitetet

Inom Folkuniversitetets HR-sektion är det nödvändigt att hitta nya sätt att utvärdera personalens kompetens
för att få en bättre bild av sina kvalifikationer. Det är personalens mjuka färdigheter som är svåra att 
utvärdera. Badges som innehåller dessa verktyg kan vara till stor hjälp i en arbetsintervju eller i en ny 
anställning. De färdigheter som kan uppskattas av arbetsgivare och som kan ge personal extra bonusar är 
bland annat problemlösning, övergripande strategi, stödjande kollegor, positivitet och ambitionen att ha ett 
bra arbetsklimat.

PROBLEMLÖSARE

Beskrivning: Övergripande strategi och god arbetsförmåga i arbetsgruppen
Kriterier:
1. Ha en övergripande bild av hur personalgruppen fungerar.
2. Känna atmosfären och klimatet på arbetsplatsen.
3. Hitta lösningar tillsammans med personalen för allas bästa.

STÖDJANDE KOLLEGER

Beskrivning: Se potentialen i arbetsgruppen.
Kriterier:
1. Hitta lösningar på vardagliga problem med kollegor.
2. Uppmuntra och ge god kritik.
3. Kan lösa konflikter i gruppen på ett bra sätt utan att bryta mot någons känslor
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Feedback och beskrivning

Ansvariga chefer ser Badges som ett bra verktyg för att utvärdera sin personals mjuka färdigheter, de har 

inte haft denna möjlighet tidigare.

Tack vare Badges kan personalen, som tidigare inte fått uppmärksammat de färdigheter de har nu få 

möjlighet att göra det. Om en del anställda tar ett stort ansvar och ser till att allting fungerar i 

arbetsgruppen, är det ett stort värde och det kan mätas med Badges.

11.2. Peer to peer Badges tilldelas hos VHS Cham

Hos en vuxenutbildningsanordnare kan ett Badge också ha dubbel relevans. Inte bara att läraren kan vara 
den som delar ut Badges, och därmed övervaka elevens framsteg och anpassa kursen till elevens behov, 
men han kan också tilldelas Badges. Lärare behöver också en del motivationsinsatser, och ett Badge ger en 
positiv feedback, samtidigt som det är en indikator och ett officiellt erkännande av lärarens 
undervisning/träningsförmåga, auktoritet, erfarenhet eller engagemang. Det ökar också lärarens självkänsla 
i viss mån. Badges från kamrater eller handledare skulle därmed understryka ägarens erfarenhet och 
kompetens. Dessa Badges kan också utgöra en utmaning, så länge som lärarna tävlar om ett Badge.
Lärarna på VHS Cham har tillgång till ett antal Badges som skapats för lärare och de kan tilldela sina 
kamrater, när de jobbskuggar i en klass, för deras undervisningsmetoder, professionellt stöd eller 
engagemang i klassen (3 Badges: Mästare i Kreativitet/Interkulturalism/Motivation). Tränaren utmanas att 
få dem alla, eftersom alla 3 Badges kvalificerar honom/henne till "Expertlärare".

I integrationskurser på VHS Cham, jobbskuggar andra VHS-tränare, framtida kollegor eller tjänstemän från

Federal Office for Migration and Refugees, ofta på skolan med lärarnas undervisningsmetoder och 

strategier i klassen för att förbättra sig, utbyta undervisningsstrategier och idéer för en ny karriärstart eller 

övervakning av träningsprocessen och framsteg i en integreringskurs. Badges bör motivera språkutbildarna,

eftersom de också skulle validera sina pedagogiska färdigheter, förbättra och visa deras e-portfölj med 

Badges på webben.

Badges är i grunden skapade för språkavdelningen men de är anpassningsbara till och tillgängliga för andra

avdelningar i samma utbildningsinstitution också. Detta skulle upprätthålla skolans konkurrenskraft, som 

efter år av arbete med samma undervisningsmaterial kan sakna den nödvändiga motivationen att förnya sin 

undervisningsstil eller utforska nya undervisningsmetoder och strategier.

Dessutom kan en tränare som behöver några användbara tips om att motivera eleverna gå in i en kollegas 

klass med Badge "Motivationsmästare" eller en tränare som inte har några nya kreativa idéer för att 

utveckla en ny lektion kan lära av en "Kreativitetsmästare" kollega.

Dessutom kan utbildarnas e-portfölj också validera sin yrkesprofil och därigenom öka arbetsutsikterna 

positivt, om de bestämmer sig för att arbeta för en annan utbildningsinstitution.

Badge:

Krea)vitetsmästare
De)ni�on: Möjlighet a! spontant skapa och genomföra nya undervisningsstrategier, spel 

eller interak�va och roliga ak�viteter i undervisningen.
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Kriterier:

• skapa ny! läromedel

• utmana eleverna trots spel och rollspel strategier

• a! delta i workshops om krea�v undervisning

• experimentera och genomföra nya undervisningsmetoder och strategier

• undervisa gramma�k genom spel och kontextualisera det

Mo)va)onsmästare
De)ni�on: Förmåga a! mo�vera eleverna genom a! ständigt utmana dem genom a! 

skapa relevanta lärande-erfarenheter baserade på elevernas intressen.

Kriterier:

• underlä!a u/orskning ("learning by doing")

• integrera sociala medier och värdera mångfalden i kommunika�on

• A! fokusera på elevernas behov och e4ek�v interak�on i inlärningsprocessen

• utmanande spel- och fallstudier

• Uppmuntra och förbä!ra korrekturläsning, redigering och revidering av elevernas arbete

• uppmuntra eleverna a! leta e6er och hi!a nya lösningar på vardagliga problem

• posi�v inställning �ll samarbete för a! hi!a nya lösningar a! lösa

• Använda elevernas feedback som utgångspunkt för nya utmaningar

Interkulturell mästare
De)ni�on: Förmåga a! överbrygga de tvärkulturella luckorna och vara en e4ek�v medlare.

Lärare som �digare arbetat uteslutande med homogena grupper kan möta en ordentlig 

utmaning när de hanterar en heterogen grupp av elever med olika kulturella bakgrunder.

Kriterier:

 posi�v inställning �ll samarbete och interak�on mellan elever med olika kulturella 

bakgrunder
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 en öppenhet mot olika kulturella beteenden och olika kulturella synpunkter

 medla i interkulturella kon8ikter och luckor

11.3. Interna coaching-sessioner på Acción Laboral

Institutionen för europeiska projekt av Acción Laboral anordnade i januari en intern coaching- och 
motivationssession för att förklara projektet ”Open Badges” metodik och visa den positiva aspekten av 
Badges både professionellt och personligt. Alla kategorier av medarbetare deltog i sessionen: utbildare, 
teknisk och administrativ personal och chefer.
De 100 Badges för nyckel- och tvärkompetenser har presenterats. Det har diskuterats hur de kan användas 
för arbetssökning och förbättring av läroplanen.
För att fokusera på den motiverande aspekten har två grupper skapats med målet att diskutera hur man 
tilldelar den andra gruppen de Badges de förtjänar. Badges har distribuerats i ett tryckt format. Varje grupp 
bör bestämma vem som förtjänade ett Badge bättre än en annan (med hänsyn till deras personliga 
färdigheter och deras arbete på kontoret), tilldela dem alla till den andra gruppen och förklara varför de 
bestämde sig för att distribuera dem på det sättet.
Alla deltagare såg det som en mycket positiv aktivitet eftersom de var tvungna att samarbeta och det 
förbättrade deras självkänsla och deras självbild.

12.BILAGA

Företagskort – Jobb

Säljare
sportutrustning

Hemhjälp

Budbilsförare Trädgårdsarbetare
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Säljare detaljhandel Servitör/Servitris
(Gastronomi)

Målare
(Bygg)

Hemtjänst assistent

Administrativ Assistent Städare

Linjeoperatör
(Livsmedelsindustri)

Maskintekniker
(Bilbranschen)

Bilmekaniker Kock
(Catering)

Florist Lagerarbetare
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Färdigheter Kort 1/2

Punktlighet Respekt för auktoritet

Nyfikenhet Anpassa sig till förändringar

Respektera engagemang Arbeta självständigt

Effektivitet
Respektera förseningar

Integritet Entusiastisk

Arbeta i team Motiverad att lära

Kan utvärdera sitt eget
arbete

Känsla för detaljer

Empati Övertalningsförmåga

Personlig kontroll
Självförtroende

Öppenhet
Förhandling
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Färdigheter kort 2/2

Förstår engelska Pratar italienska

God utbildningsnivå Kan tala inför public

Innovation Kan ta initiativ

Energi Lätt att kommunicera

Kreativitet Rumsuppfattning

Egen-inlärning Använda kalkylblad

Kunskap om det lokala
arvet

Lyssna aktivt

Fatta beslut Budgetering

Problemlösning Använda ordbehandling

Ledarskap Leta information on-line
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Utvärdering

Fas 1

Svårigheter

Känslor

Säkerhet vid 

rekrytering,

grad av förtroende

Fas 2

Svårigheter

Känslor

Säkerhet vid 

rekrytering,

grad av förtroende

Fas 3

Svårigheter

Känslor

Säkerhet vid 

rekrytering,

grad av förtroende
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