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Duelighedsmærker – nu også med livslang læring

I spejderverdenen er det en stor ære at modtage et duelighedsmærke for at have vandret fem 

kilometer, at have lært at binde tolv forskellige spejderknuder og at have deltaget i en lejr. Det 

er en måde at anerkende en indsats og at skabe mere motivation. Duelighedsmærket er ikke kun

en evaluering af denne indsats, men en påskønnelse af spejderen som med rette kan føle sig 

stolt.

I danskundervisningen på sprogcentrene tager kursisten en række modultests som medfører at 

han flytter til det næste modul. Kursisten kan bede om at få dokumentation for den beståede 

indsats, men ellers kommer belønningen først ved Prøve i Dansk i form af et prøvebevis og 

måske en rose ved den officielle overrækkelse. Men der finder ikke en løbende påskønnelse sted

som kursisten kan få registreret og fremvise. Hvordan skulle det også være muligt på 

internettet?

Her kommer Open Badges1 ind i billedet. Indtil videre er Open Badges mest et amerikansk 

fænomen, men som er værd at kigge på fordi det kan bruges grænseløst og også på en 

læringsplatform som Moodle2.

Tanken bag Open Badges er at man også lærer udenfor skolen, og det er netop disse mere 

uformelle kompetencer og uskrevne erfaringer som Open Badge ønsker at italesætte og 

synliggøre i bogstaveligste forstand. På den måde er Open Badge også et bidrag til livslang 

læring hvor det kan være vanskeligt at synliggøre eller dokumentere den merit man har 

”optjent,” især den del som kommer med den mere uformelle læring3.

1 http://openbadges.org/
2 https://moodle.org/
3 Se denne video som illustrerer hvad Open Badges går ud på: http://www.youtube.com/watch?

v=Xc4xDgNbl6Y#t=143
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Den enkelte bruger kan være en elev, en kursist, en medarbejder eller en privatperson som 

begynder at samle på disse duelighedsmærker i den udstrækning at mærkerne eksisterer. 

Brugeren kan naturligvis ikke uden videre få duelighedsmærket, men skal have opnået et mål 

som gør personen berettiget til at erhverve det.

På den anden side af duelighedsmærket, så at sige, sidder den person eller institution som 

udsteder mærket. Udover at der skal laves et grafisk arbejde med at fremstille mærket som i 

dette eksempel i illustration 14, skal dette duelighedsmærke beskrives så den fortæller hvad 

personen har tilegnet sig med dette mærke. Heri ligger en anden stærk tanke ved Open Badges 

at det ikke er brugeren som selv skriver hvad han mener har optjent, men at det er 

duelighedsmærket som definerer hvad den tilegnede kompetence eller erfaring nærmere går ud 

på. Derfor indgår der også et administrativt arbejde bag de pædagogiske duelighedsmærker 

fordi der dels skal defineres nogle kriterier for at udstede det ene eller det andet mærke, dels 

fordi nogen skal have denne opgave at udstede duelighedsmærkerne og sikre pålideligheden ved

udstedelsen af et mærke. På den måde kan duelighedsmærkerne blive en mere kvalitetsbetonet 

og sammenlignelig standard til at anerkende og synliggøre uformelle kompetencer gennem et 

grafisk billede.

Men dette duelighedsmærke skal andre jo gerne kunne se, og det er næste trin. Brugeren som 

har modtaget et pædagogisk duelighedsmærke, kan dele det på Facebook, Twitter, +Google og 

lægge det ind på hjemmesider5. Et af de interessante perspektiver ved Open Bagdes er at 

4 Se andre eksempler her: http://www.bolt.ac.uk/badges
5 I skrivende stund er det ikke muligt at lægge det ind på sin profil i LinkedIn grundet nogle begrænsninger hos LinkedIn.
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Illustration 1:Et eksempel på et pædagogiske duelighedsmærke vist på Facebook



læringsplatformen Moodle har et værktøj til at administrere, tildele og vise mærker. Det betyder 

at den læring og undervisning som formidles på platformen, kan udvides med tildeling af 

mærker til bl.a. kursisterne. På den måde kan undervisningen hvis læreren eller skolen ønsker 

det, give undervisningen et mere spilorienteret tilsnit6, sådan som det også ses i andre dele af 

pædagogikken, og uden nødvendigvis at tale om konkurrence, kan synlig anerkendelse virke 

motiverende; ja, gøre læring og undervisning til en leg. Det er denne synliggørelse i et 

pædagogisk rum som Moodle leverer.

Til sidst kan det være interessant at se på nogle tænkte begivenheder eller opnåede kompetencer

som kunne udløse et pædagogisk duelighedsmærke eller badge:

• Et bestemt antal mødegange i studiecentret

• Et trykt indlæg i Kursistbladet

• En særlig indsats i klassen socialt eller fagligt

• Ved et stabilt fremmøde

• Ved bestået modultest

• Ved afslutning af PD1, PD2, PD3 eller Studieprøven7

Kun fantasien sætter grænser for hvilke mærker der kan udstedes. Open Badges er stadigvæk i 

sin vorden8 og måske også udtryk for en amerikansk måde at tænke på, ikke mindst delen om at

gøre læringen ”til en leg,” men i en verden som bliver bundet mere sammen af digitale netværk,

og hvor det bliver vigtigere og vigtigere med livslang læring, er projektet Open Badges et 

fleksibelt og pålideligt værktøj til at synliggøre den tavse viden9.

6 http://www.moodlerooms.com/resources/blog/best-practices-using-moodle-badges-gamify-learning
7 Til Prøve i Dansk og Studieprøven ville det dog være mere på sin plads om Undervisningsminsteriet stod for de mærker.
8 På den følgende hjemmeside kan du se udbredelsen af Open Badges i verden, og du kan selv bidrage til udbredelsen: 

http://www.badgetheworld.org/ 
9 Se dette webinar om Open Badges (54:29): http://www.youtube.com/watch?v=jP61UY0mcrY
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Mere om vendt læring

Der sker mere og mere på området med vendt læring, blandt venner flipped learning. En hel 

hjemmeside hos Flipperiet10 byder på ideer og resurser til brug i den vendte læring.

En af de spændende programmer som man kan kombinere med videoen til den vendte læring, 

er formularen i Google Drev11 som læreren kan anvende til at udforme forståelsesspørgsmål til 

videoen. Formularen samler kursisternes svar og giver læreren et overblik over hvor han skal 

sætte ind i bearbejdningen i klasselokalet.

En anden spændende resurse på nettet til vendt læring er VideoNot12. Ideen er at man kan gøre 

notater til en video på YouTube som man henter ind i VideoNot. Disse notater passer til de 

steder i videoen hvor man gør notatet; hvis man således klikker på et bestemt notat, får man 

vist det pågældende sted i videoen som svarer til notatet. Filen med notaterne kan man dele 

med andre således at kursisterne kan få lærerens notater til en video, eller omvendt, kursisterne 

kan kommentere videoen så læreren kan se det færdige kursistarbejde bagefter. Hele filen med 

notaterne til en video kan man gemme i Google Drev hvis VideoNot er installeret som app i 

Google Drev.

Det gode ved VideoNot er at det er open source så det både er gratis og åben for kommentarer

og videreudvikling.

Næste nummer november 2014

Jan Sosniecki, jan.sosniecki@skolekom.dk

10 http://flipperiet.dk/
11 Læs mere om Google Drev i Ikt-nyt nr. 18, marts 2014
12 http://www.videonot.es/
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