
BadgEurope – et Erasmus+ 
prosjekt



• Generelt om Digital Badges og Erasmus Pluss prosjektet

• Hovedfunn fra intervjuene med learners, arbeidsgivere og 
utdanningsinstitusjoner

• Kort om pilotprosjekt Digital Badges i Folkeuniversitetets 
Fagskole 

https://badgeurope.eu/



Hva er en 
digital 
badge?

En digital akkreditering som dokumenterer kvalifikasjoner
ferdigheter, og kompetanse – Tenk et Speidermerke

Blir utstedt i form av en digital grafikk som kan lastes ned til en App
Metadata følger med badge – hvem, når, hva er kriteriene

Badges kan deles med andre på digitale flater som f.eks LinkedIn, 
FB. En portabel måte å bevise hva man kan.

Badges kan brukes til å dokumentere formelle læring, uformelle 
læring og ikke-formelle læring. Badges kan rettes like mye 
oppmerksomhet på personlige kompetanser som på akademisk 
oppnåelse.

Fordi badges kan samles fra forskjellige kilder, vil de muliggjøre 
«Lifelong Digital Learning Portfolios»



Det er ikke
bare ideal 
organisasjoner
som bruker
badges…



BadgEurope – et Erasmus+ 
prosjekt

IO1

En søkbar oversikt over 
tilgjengelig ressurser; 
www.badgeurope.eu

IO2
En rapport som beskriver 

både learners og 
interessenters inntrykk av 

digital badges

IO3

Et verktøysett for 
implementering av digital 
badges for å maksimere 
potensialet for skalering

https://badgeurope.eu/

http://www.badgeurope.eu/


Tilbakemeldinger fra Learners

Økt bevissthet 
over egne 

egenskaper og 
kompetanse

Søkbart = Synlig

Motiverende 

Bra med 
anerkjennelse av 
mindre / kortere 

læringsmål /-løp

https://badgeurope.eu/



Tilbakemeldinger fra 
utdanningsinstitusjoner

https://badgeurope.eu/

Utdannings-
institusjoners 

gevinst

Utdannings-
institusjoners 

hindringer

Ikke velkjent / brukt innen 
formal utdanningssystemet 

i Norge

Manglende teknisk 
kompetanse (både i 

administrasjon og blant 
elever)

Manglende 
standardisering

Ingen verdi uten 
godkjenning / aksept fra 

arbeidsmarkedet

En måte å anerkjenne de 
som er ikke typisk 

"skoleflinke"

Kan lette 
administrasjons-

prosesser 

Anerkjennelse av prestasjon 
eller innsats i praksisplasser

Mulighet for 
transcendant / modular 

læring 



Tilbakemeldinger fra arbeidsgivere

https://badgeurope.eu/

Arbeidsgivers 
gevinst

Arbeidsgivers

hindringer

Troverdighet og 
pålitelighet

Tid og ressurs- krevende å 
implementere?

Manglende standardisering 
gjør badges vanskelig å 

vurdere

Ikke nødvendig i 
ansattelsesprosess 

Belønner ansattes innsats 
og kompetanse 

Systematisering og 
legitimering av intern 

opplæring / kurs 

Gir oversikt og synlighet til 
ansattes kompetanse

Potensiale som et redskap 
til å øke ansttes motivasjon 



Pilotprosjekt i 
Folkeuniversitetets Fagskole

https://badgeurope.eu/



Prosjekt-
kanvas



Oppsummering

Anerkjennelse

Standardisering

Bruker-
vennlighet

Pålitelighet

https://badgeurope.eu/



Mer informasjon…
For de som ønsker mer informasjon: 

Det er planlagt en liten konferanse i Folkeuniversitetets regi 9. februar i 
Oslo. 

Om du er interessert, send meg en epost til

Susanne.Schmachtenberg@folkeuniversitetet.no

https://badgeurope.eu/

mailto:Susanne.Schmachtenberg@folkeuniversitetet.no


Takk for oppmerksomheten!

https://badgeurope.eu/


