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Vad är digitala märken (Digital Badges)?

Digitala märken är referenser som symboliserar inlärningsprestationer som kan vara på vilken nivå som helst, t.ex. kunskaper, färdigheter, certifikat, examensbevis, 
certifieringar eller licenser.

Varje digitalt märke innehåller en uppsättning metadata som definierats av utgivaren om kunskap och färdigheter som noteras och de uppnådda prestationerna. Digitala 
märken som använder den gemensamma strukturen tillåter eleverna transparens och verifiering som de behöver för att validera sina inlärningsprestationer. Varje utfärdat 
märke representerar vad du vet och vad du kan göra, den organisation som står bakom ditt krav och hur du fick detta erkännande..

Användningen av digitala märken

Digitala märken kan hjälpa till att ge rikare inlärningsprogram i kommersiella och akademiska arbetsplatsmiljöer.

Digitala märken tillåter att de introducerar mikrouppgifter eller progression-märken. Dessa kan öka utnyttjandet av high-stakes-certifieringar genom att erbjuda 
en sekvens av steg eller progression som eleverna kan följa för att uppnå milstolpar.

Märken kan utfärdas per modul för att göra det möjligt för eleverna att visa utvecklingen av sina kvalifikationer och visa prestation i nyckelstadier under hela 
studierna. Det tillåter också arbetsgivare att erbjuda kompetensbaserade kurser som erbjuder märken som ger akademisk kredit för formell utbildning som 
uppnås vid sidan av ett traditionellt utbildningsprogram. På arbetsplatsen kan digitala märken användas för att ge erkännande av eLearning eller 
observationsinlärning.

Märken kan göra kompetensmodeller verkliga och hjälpa motivera personal att öka sina färdigheter, eftersom digitala märken kan ge tydliga steg för 
inlärningsvägar som länkar personal till nästa professionella utvecklingsaktivitet. Märken är också mycket attraktiva för milenniumbarn som vill visa upp sina 
prestationer för att säkerställa löneförhöjningar och befordringar.

Hur digitala märken fungerar

En 'utgivare' eller person som representerar en tilldelande organisation kommer att skapa ett märke med hjälp av en märkesplattform. Märket skickas elektroniskt till 
mottagaren som är inbjuden att ”göra anspråk” på märket. När de har gjort det kan de använda webbadressen för märket för att visa den på sociala medier, webbplatser eller 
skicka den till konsumentorganisationer som arbetsgivare eller institutioner.

En 'konsument' kan verifiera giltigheten hos utgivaren för att säkerställa att den inte har gått ut, tillsammans med detaljerna om den utfärdande organisationen, vad tjänaren 
har gjort för att uppnå märket, bedömningskriterierna, bevis för att emblemet har utfärdats till förväntad mottagare och alla andra unika detaljer som är relaterade till märket.

Använda Digital Badge Design Tool

Du måste skapa en bild för ditt märke. Det är bra att göra en skiss av detta innan du antingen skapar en digital bild eller använder en digital plattform för att skapa en.

Digital Badge Design Canvas hjälper dig att kartlägga dina kriterier för märket innan du använder en digital märkesplattform.



Din märkesbild ska kommunicera ditt varumärke och vad märket 
handlar om.

Överväganden när du utformar ditt märke:

 Om det finns text på märket är det svårt att läsa det när det är 
litet.

 Tänk på att använda bilder / ikoner för att kommunicera mening 
istället för text

 Om din varumärkeslogotyp kan ta mycket plats på märket. Kan du 
använda färger och typsnitt för att länka din varumärkesidentitet?

 Om ditt märke kommer att ingå i en serie märken, tänk på hur du 
kan visa att de hör ihop.

 Har ditt märke olika nivåer? Kan du använda olika färger för att 
illustrera detta, t.ex. brons, silver, guld.

 Kommer din bild och stil att tilltala dina elever?

Skissa ditt märke i pappersform

Verktyg för design

Open Badges https://openbadges.me/designer.html

Accredible https://www.accredible.com/badge-designer/

Canva https://www.canva.com/

Credly https://info.credly.com/

Badgelist https://www.badgelist.com/

Google Drawing  https://alicekeeler.com/2015/01/10/create-a-badge-with-
google-drawing/
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En skiss av märket:
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EXEMPEL

XRL
Enhetens
namn här

CERTIFIED

Använd bakgrund i olika färger 
för varje enhet

Exempel på bilder av märken skapade med Adobe 
Illustrator:



Digital Badge Design CanvasNamn

Användare Kriterier Värdeförslag Godkännande LärandestigarKontext

Arbetstagare

Utgivare

Konsument

Arbetstagare

Utgivare

Konsument

Kunskap

Färdigheter

Ansvar & Autonomi

Kommer ditt märke ut som en 
del av en kurs, ett projekt eller 
annan inlärningsaktivitet?

Bevis
Hur kommer eleverna att 
bevisa sitt lärande?

Vilka andra märken finns i ditt 
ekosystem?
Finns det olika nivåer?

Resurser & Hållbarhet
Finns det några resurser som 
behövs för att märket ska 
fungera?
T.ex. teknik, expertis, pengar?

Display

Tilldelare

Godkännande



Användare Kriterier Värdeförslag Godkännande LärandestigarKontext

Arbetstagare

Utgivare

Konsument

Arbetstagare
Bevis på tillämpad 
färdighet och kunskap 
som uppfyller kraven.

Utgivare

Att höja profilen för Acme
Training Academy och 
visa moderna metoder för 
certifiering.

Konsument

Kunskap
K1. Identifiera ansvarsfulla 
ledarskapsprinciper
K2. Skissera grunderna för 
systemiskt tänkande
K2. Minns principerna om 
självmedvetenhet och 
självreflektion
K3. Identifiera påverkan från 
intressenternas intressen i 
hållbarhet. 

Färdigheter
F1. Tillämpa principer för 
ansvarsfullt ledarskap i 
verkliga sammanhang
F2. Utvärdera och utveckla en 
kritisk uppskattning av rollen 
som systemtänkande i 
organisationer
F3. Analysera metoder för 
självmedvetenhet

Ansvar & Autonomi
A1. Stöd tillämpningen av 
ansvarsfulla 
ledarskapsprinciper
A2. Främja systemiskt 
tänkande i organisationer
A4. Tillämpa strategier för att 
främja hållbarhet som 
respekterar intressenternas 
intressen

Display

Tilldelare

Kommer ditt märke ut som en 
del av en kurs, ett projekt eller 
annan inlärningsaktivitet?

Detta kommer att 
utfärdas som en del av 
XRL Leadership-
utbildningsprogrammet.

Bevis
Hur kommer eleverna att 
bevisa sitt lärande?

Reflekterande dagbok
Dokument
Video / ljudfil
Självutvärderings-
formulär
Flödesscheman
Muntliga rapporter

Vilka andra märken finns i ditt 
ekosystem?
Finns det olika nivåer?

:Ja:
Inkluderande ledarskap
Produktivitetsledarskap
Ledarskap och globalisering
Multikulturell teamledare
Teknikinnovation

Technology Innovation

Resurser & Hållbarhet
Finns det några resurser som 
behövs för att märket ska 
fungera?
T.ex. teknik, expertis, pengar?

Dator eller surfplatta, 
internet, mötesverktyg 
online, mobil- och VR-
headset.

Digital Badge Design CanvasNamn på
märket

Ansvarsfullt ledarskap EXEMPEL

Godkännande
Kan stödja 
inlärningsinnehållet:

Acme Training Academy
Enhetsledare / tränare
Branschpartner
Praktikanter.

Arbetstagare visar sitt märke 
på:
På Digital Badge-plattform
På Linked In
Twitter

Märken delas ut av Acme
Training Academy.

Acme Training 
Academy i samråd med 
kurshandledare.

Studenter som är nya 
inom ledarskapsroller 
som deltar i XRL 
Leadership-
utbildningsprogrammet.
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Digital Badge plattformar

Open Badges https://openbadges.me/designer.html

Accredible https://www.accredible.com/badge-designer/

Credly https://info.credly.com/

Badgelist https://www.badgelist.com/

Question mark https://www.questionmark.com/

Moodle https://moodle.com/

Bestr. https://bestr.it/

Open Badge Factory https://openbadgefactory.com/

Badgr https://info.badgr.com/
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