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GUÐMUNDA KRISTINSDÓTTIR

R A F R Æ N A R  V I Ð U R K E N N I N G A R

Leið t i l  að staðfesta óformlegt nám

H V A Ð  E R U  R A F R Æ N A R 

V I Ð U R K E N N I N G A R ?

Þeir sem tóku þátt í skátastarfi hér á árum áður muna eftir 

merkjunum sem saumuð voru á skátabúninginn. Merkin 

fengust fyrir að ljúka við fyrirfram skilgreind viðfangsefni, til 

dæmis að hnýta pelastikk, læra skátaheitið eða ljúka skyndi-

hjálparnámskeiði. Merkin voru hvatakerfi fyrir einstaklinginn 

og gáfu öðrum myndrænar og vel skiljanlegar upplýsingar 

um hvar viðkomandi var staddur í því lærdómsumhverfi sem 

skátahreyfingin er. 

Rafrænar viðurkenningar eða merki byggja á sömu hug-

mynd. Þær eru staðfesting á árangri af ýmsu tagi sem gera 

má sýnilegan á rafrænum miðlum og eru þannig hvatning 

fyrir einstaklinginn og hafa upplýsingagildi fyrir aðra. Raf-

rænar viðurkenningar hafa mun víðtækara notagildi en 

skátamerkin gömlu. Segja má að aðeins hugmyndaflugið 

standi í vegi fyrir notkunarmöguleikum. Þau má nota á öllum 

sviðum og þvert á landamæri. Einstaklingur sem hefur öðlast 

merki getur sýnt þau rafrænt, til dæmis á samfélagsmiðlum 

eins og Facebook eða í rafrænni ferilsskrá. Sá sem skoðar 

slíkar viðurkenningar getur smellt á þær og kynnt sér hvaða 

forsendur liggja að baki veitingu merkisins. 

H V E R J I R  V E I T A  Þ Æ R ?

Meðal þeirra sem geta veitt rafrænar viðurkenningar eru til 

dæmis fræðsluaðilar sem bjóða upp á námskeið og fagaðilar 

sem taka að sér að staðfesta skilgreinda hæfni og veita í 

framhaldinu merki. Í fyrra tilvikinu má hugsa sér námskeið í 

tungmálum, forritun eða fjallamennsku. Námskeiðshaldarinn 

hagar kennslu eins og hann er vanur en setur upp viðmið fyrir 

eitt eða fleiri merki sem þátttakendum er ætlað að stefna 

að. Þátttakandinn sendir eftir fyrirfram skilgreindum leiðum 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins tekur þátt í norrænu samstarfsverkefni sem kallast Open 

badges for adult educators. Markmiðið með verkefninu er að nota rafrænar viðurkenningar 

til að auka notkun á upplýsingatækni og samfélagsmiðlum í fullorðinsfræðslu og að efla 

enn frekar umræðu um fullorðinsfræðslu á netinu. 

Þátttaka í verkefninu hefur veitt okkur hjá FA innsýn í þá möguleika sem felast í notkun 

rafrænna viðurkenninga bæði fyrir okkur sjálf sem störfum í framhaldsfræðslu og fyrir 

námsmennina okkar. Hér er ferlinu við notkun rafrænna viðurkenninga lauslega lýst, settar 

fram nokkrar vangaveltur um notkunarmöguleika í framhaldsfræðslunni á Íslandi og einnig 

er sagt frá stöðunni í verkefninu sem hér var nefnt í byrjun. 

Guðmunda Kristinsdóttir

Skátamerki.

Rafrænar viðurkenningar:

• Gera þér auðvelt að fá viðurkenningu á því sem þú 

hefur lært

• Gera þér auðvelt að gefa viðurkenningu fyrir það sem 

þú kennir

• Gera þér auðvelt að sýna hvað þú getur og veist 

• Gera það auðvelt að sannreyna hæfnina sem liggur 

á bakvið merkið
(www.openbadges.org/about)
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leik og starfi. Námskeiðið gjörbreytti mér og mínu lífi, það gaf mér mikið 

sjálfsöryggi. Sjálfsstyrking og samskipti er stór þáttur í náminu og mjög 

mikilvægur. 

leik og starfi.
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gögn til leiðbeinanda sem sýna að viðmiðum hafi verið náð. 

Á fjallamennskunámskeiðinu gæti það falist í að senda mynd 

af sér á nokkrum fjallstoppum ásamt leiðarlýsingu, lýsingu 

á þeim lærdómi sem átti sér stað eða rökstuðningi fyrir 

útbúnaði – allt eftir þeim viðmiðum sem merkið byggir á. Á 

tungumálanámskeiði gæti þátttakandi þurft að hafa staðist 

próf í óreglulegum sögnum og tekið upp eigin upplestur á til-

teknum texta og sent leiðbeinandanum. Leiðirnar eru margar 

en leiðbeinandi metur framlögin og ef þau eru fullnægjandi 

og uppfylla viðmið, veitir hann merkið eftir rafrænum leiðum. 

Þegar fagaðilar veita merki þá er merkið viðurkenning 

þess að viðmiðum eða kröfum hafi verið mætt án þess að 

það tengist endilega þátttöku í námi hjá sama aðila. Hæfnin 

er þá staðfest með rafrænni viðurkenningu frá viðkomandi 

fyrirtæki. Þetta er þekkt fyrirkomulag í upplýsingatækni-

heiminum þar sem sjálflærðir forritarar og vefsmiðir geta 

fengið hæfni sýna staðfesta af framleiðendum búnaðar og 

kerfa eftir að hafa lagt fram gögn um hæfni sína. Annað 

dæmi um rafræna viðurkenningu frá fagaðila er merki sem 

NASA býður bandarískum skólabörnum, (Curiosity Explorer 

Badge), hafi þau tekið þátt í þremur skilgreindum atburðum 

á þeirra vegum. Þannig geta þau sýnt fram á vísindaáhuga 

sinn, til dæmis með því að láta merkin fylgja með umsókn 

um skólavist síðar. 

Nærtækasta dæmið um veitingu merkis frá fagaðila er 

verkefnið sem FA tekur nú þátt í, Open Badges for adult 

educaors. Þar setja fagaðilar (við sem stöndum að verk-

efninu) fram viðmið sem uppfylla þarf og veita merki þeim 

sem sækja um og uppfylla viðmiðin. Þessi tegund viðukenn-

ingar og staðfestingar rímar vel við þá hugsun að ekki skipti 

máli hvar, hvenær eða hvernig nám á sér stað, aðeins að 

hæfnin sé til staðar og sé staðfest á trúverðugan og traustan 

hátt. Rafrænum viðurkenningum er ætlað að vera hvatning í 

námi en þær geta líka verið hvatning til náms og eru tilvalin 

leið til að staðfesta óformlegt nám. Þessu er vel lýst í grein 

eftir Jan Sosniecki (2014) sem er að finna á heimasíðu verk-

efnisins1, þar sem hann segir:

[…] en í heimi sem í síauknum mæli er samtengdur 

fyrir tilstuðlan samfélagsmiðla og þar sem sífellt mikil-

vægara er að læra alla ævi, eru rafrænar viðurkenningar 

sveigjanleg og áreiðanleg leið til að gera falda þekkingu 

sýnilega.

H V E R N I G  V I R K A R  Þ E T T A ?

Veiting rafrænna viðurkenninga er sambærileg og þegar 

hefðbundið nám er metið og staðfest að því leyti að tveir 

lykilaðilar koma að ferlinu; sá sem metur og staðfestir og sá 

sem tekur á móti vitnisburði. Þegar um rafrænar viðurkenn-

ingar ræðir er talað um útgefanda og viðtakanda. Sá sem 

hannar merki, skilgreinir viðmið og staðfestir frammistöðu 

kallast útgefandi (e. issuer) og sá sem sækir um merki og 

tekur við því er viðtakandi (e. earner).2 Það sem er frábrugðið 

1 www.openbadge.wordpress.com
2 Í raun er hlutverk útgefanda þríþætt, þ.e. útgefandi (issuer), stjórnandi 

(admin) og hönnuður (creator), þó að allir þættirnir geti verið á einni 
hendi. Stjórnandi getur einnig verið hönnuður og útgefandi og hönnuður 
getur einnig verið útgefandi. Auk viðtakandans (earner) er hægt að tala 
um notanda (consumer) sem er sá sem að lokum sér merkinu bregða fyrir 
í einhverju samhengi.

NASA, Curiosity Explorer Badge

Merki fyrir Adult Educator Online – AdEO.
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er að báðir þessir aðilar þurfa undirbúa sig með því að taka 

í notkun nokkur rafræn verkfæri.3 Hér er gerð tilraun til að 

gefa einfalt yfirlit yfir ferlið og verkfærin þegar sótt er um og 

gefin út rafræn viðurkenning. 

3 Í sumum námsumsjónarkerfum, s.s. Moodle, er möguleiki á rafrænum 
viðurkenningum en ekki er víst að þessar upplýsingar eigi við þar.

S K R E F I N  Í  F E R L I N U

Útgefendur þurfa að:

• Taka ákvörðun um tilgang merkis, hvaða viðmið gilda og 

hvernig/hvar eigi að standa að kynningu á því.

• Hanna útlit merkis.

• Birta upplýsingar um merkið á viðeigandi stað, undirbúa 

rafrænt umsóknarferli og lýsa því.

• Taka við umsóknum og meta framlög gagnvart við-

miðum.

• Veita merkið ef viðmiðum er mætt.

Viðtakendur þurfa að :

• Sækja um merkið og láta í té þau gögn sem óskað er eftir 

til að sýna fram á að kröfum sé mætt.

• Samþykkja veitingu merkis (sem kemur í tölvupósti) og 

senda merkið til birtingar á vefmiðlum ef vill.

V E R K F Æ R I N  S E M  Þ A R F  A Ð  N O T A

Útgefandi þarf að:

• Hafa aðgang að umsjónarkerfi (e. issuing platform) til 

dæmis því sem notað er í verkefni FA, OpenBadgeFac-

tory. Aðgangur að þessu kerfi er ókeypis að vissu marki 

en greiða þarf fyrir fullan aðgang. Í umsjónarkerfinu er 

merkið og viðmiðin geymd og einnig upplýsingar frá 

umsækjandanum. Þaðan er umsókninni svarað og niður-

staðan send til umsækjandans ásamt merkinu ef það á 

við.

Viðtakandi þarf að:

• Hafa stofnað aðgang að síðu þar sem hann getur 

safnað merkjunum sínum nokkurs konar geymslusíðu. 

Mozilla Backpak er sennilega best þekkt en einnig má 

til dæmis nota OpenBadgePassport. Umsækjandi sem 

uppfyllir skilyrði um merki fær tölvupóst frá útgefenda 

þess (í gegnum umsjónarkerfi eins og lýst er hér að ofan) 

sem inniheldur tengil í merkið. Umsækjandinn smellir á 

tengilinn til að samþykkja móttöku og getur nú valið að 

birta merkið á samfélagsmiðlum eða annarsstaðar.

Ferli rafrænna viðurkenninga. 
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N O R D P L U S  V E R K E F N I  U M  Þ R Ó U N 

R A F R Æ N N A  V I Ð U R K E N N I N G A 

Verkefnið Open badges for adult educators er styrkt af 

menntaáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar, Nordplus. 

Það hófst í ágúst 2014 og lýkur í ágúst 2016. Þátttakendur 

auk Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins eru: Bildningalliansen, 

í Vasa, Finnlandi, Opintotoiminnan Keskusliitto ry, í Helsinki, 

Finnlandi og Folkeuniversitetet í Gautaborg, Svíþjóð sem 

jafnframt leiðir verkefnið. 

Í verkefninu felst að þróa rafræna viðurkenningu fyrir 

leiðbeinendur og aðra sem koma að fullorðinsfræðslu og 

gera þeim mögulegt að öðlast hana. Merkið hefur þrenns 

konar tilgang; það hvetur til þátttöku á faglegum grunni á 

samfélagsmiðlum, það er viðurkenning fyrir framlag og hæfni 

og síðast en ekki síst fyrirmynd góðra starfsvenja. Markmiðið 

er að auka notkun á upplýsingatækni og samfélagsmiðlum 

í faglegum tilgangi og að efla enn frekar umræðu um full-

orðinsfræðslu á netinu. Með viðurkenningunni gefst aðilum 

í fullorðinsfræðslu færi á að sýna fram á þátttöku og hæfni 

í umræðu um fullorðinsfræðslu og notkun rafrænna miðla. 

En með því að nota rafræna miðla, bæði til að miðla efni 

til námsmanna og til að eiga samskipti við samstarfsfólk og 

aðra í fullorðinsfræðslugeiranum, skapast vettvangur til að 

auka umræðu og einnig eykst færni leiðbeinenda í að nota 

tæknina og samfélagsmiðla í starfi sínu.

Í ársbyrjun 2015 var forprófun verkefnisins þar sem 

aðilum á sviði fullorðinsfræðslu var boðið að prófa ferlið 

og gefa endurgjöf að prófun lokinni. 17 aðilar tóku þátt í 

prófuninni og þar af fjórir frá Íslandi. 

Prófunin fólst í því að fara gegnum 

umsóknarferlið og leggja fram fimm 

dæmi um það sem viðkomandi hefur haft fram að færa á 

netmiðlum til fullorðinsfræðslunnar. 

Endurgjöf þeirra sem tóku þátt í prófunum hefur nú verið 

nýtt til endurbóta og ein niðurstaðan var sú að finna þyrfti 

Tafla 1 – Yfirlit yfir hlutverk og verkfæri.

Hlutverk; Stjórnandi Hönnuður Úrgefandi Viðtakandi Notandi

Lýsing; Setur upp 
umhverfið.
Heldur utanum 
notendur og 
skrár. 

Býr til merki, 
breytir þeim og 
eyðir.
Setur fram við-
mið fyrir merki.

Metur framlag 
m.t.t. viðmiða og 
veitir merki.

Sækir um merki og leggur fram 
sannanir um að kröfum merkis sé 
mætt.

Verður var við merki og nýtir sér 
upplýsingar sem merkið veitir. T.d. 
sá sem les ferilsskrá.

Rafræn 
verkfæri:

Þessir aðilar/aðili nota umsjónarkerfi eins og Open-
BadgeFactory. 
Greiða þarf fyrir fullan aðgang að slíku kerfi.

Sótt er um merki t.d. á heimasíðu 
fræðsluaðila eða fagaðila.
Merkið er móttekið og geymt á 
geymslusíðu t.d. OpenbadgePas-
sport eða Mozilla backpak.
Merki má deila t.d. á Facebook, 
Twitter, bloggsíðu eða í rafrænni 
ferilsskrá.

Rafrænir miðlar þar sem merkið 
kemur fyrir (Facebook, blogg, 
ferilsskrár….) þegar er smellt 
er á merkið til að fá upplýsingar 
um viðmiðin opnast gluggi í 
viðkomandi stjórnkerfi t.d. Open-
BadgeFactory.

Viðmið við veitingu AdEO: 

Leggja þarf fram fimm dæmi um veflæg framlög til fullorðinsfræðslu og 

skriflega lýsing á þeim lærdómi sem var dreginn af því að búa til fram-

lagið. Staðfestingum á að skila inn sem skjámyndum eða með því að 

senda slóð á efnið.

Framlögin skulu sýna:

• Notkun a.m.k. tveggja mismunandi miðla eða búnaðar, t.d. 

Facebook, Twitter, LinkedIn.

• Að minnsta kosti ein staðfesting sem sýnir notkun á flóknari 

aðgerðum*.

• Af þessum fimm staðfestingum má einungis ein vera af lokuðu 

svæði, t.d. kennslu-/námssvæði þar sem krafist er lykilorðs.

Hægt er að svara á ensku, finnsku, sænsku, íslensku, norsku og dönsku.

* Með flóknari aðgerðum er m.a. átt við útgáfu og birtingu greina á vef, gerð podcasts, 
myndbanda, skrif á blogsíður, vera upphafs- og umsjónarmaður umræðu á netinu um 
fullorðinsfræðslu (t.d. á Twitter, webinar og þ.h.). Dæmi um hefðbundnar aðgerðir 
eru t.d. að skrifa athugasemdir við blogg eða skrif annarra á vefnum og virk þátttaka í 
umræðu á vefnum án þess þó að vera upphafsmaður hennar eða að hafa umsjón með 
henni.
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aðlaðandi nafn. Niðurstaðan varð AdEO eða Adult Educa-

tor Online. Einnig er unnið að því að gera umsóknarferlið 

skýrara meðal annars með myndrænum hætti. Ákveðið var 

að halda umsóknarferlinu áfram opnu að minnsta kosti á 

meðan á verkefninu stendur og eru fullorðinsfræðsluaðilar 

hvattir til að sækja um AdEO merkið bæði í þeim tilgangi að 

fá hæfni sína staðfesta en einnig til að kynnast því hvernig 

ferlið gengur fyrir sig. Að reyna á eigin skinni er oft besti 

lærdómurinn og gott veganesti fyrir þá sem vilja veita öðrum 

rafræna viðurkenningu þegar fram líða stundir. 

Á heimasíðu verkefnisins eru nánari upplýsingar bæði 

fyrir þá sem vilja sækja um og þá sem vilja gefa út og veita 

merki. Í vinnslu eru ítarlegar upplýsingar fyrir þá sem hyggj-

ast veita slík merki og verður von bráðar hægt að sjá þær 

undir liðnum Learning Area. Til að styðja við þá sem eru að 

taka sín fyrstu skref í veitingu merkja mun verkefnið standa 

fyrir þremur vefstofum (webinars), tveimur á ensku og einni 

á sænsku. Fyrsta vefstofan verður á haustmánuðum 2015 en 

hinar tvær á fyrri hluta árs 2016. Tímasetning þeirra verður 

auglýst á heimasíðu FA. 

Hægt er að taka þátt í umræðunni og hafa áhrif á inni-

hald vefsíðunnar með því að gerast meðlimur í Facebook-

hópnum Open badges for adult educators og á Twitter undir 

krossmerkinu #folkbadge.

E R  Þ E T T A  E I T T H V A Ð  F Y R I R  O K K U R 

Í  F R A M H A L D S F R Æ Ð S L U N N I ?

Notkun rafrænna viðurkenninga á sér ekki langa sögu en er 

ört vaxandi. Á árinu 2014 tvöfölduðust stofnaðar geymslu-

síður (e. backpacks) og þeim sem veita merki fjölgaði úr 

1.915 í 14.000. Þessi vöxtur vekur forvitni um hvað þarna sé 

á ferð. Eru rafrænar viðurkenningar eitthvað sem við getum 

nýtt okkur í framhaldsfræðslunni á Íslandi? Er þetta leið til 

að halda utan um hæfni leiðbeinenda okkar? Er þetta góð 

viðbót við fjölbreytt námsmat og endurgjöf til námsmanna 

símenntunarmiðstöðvanna? Þetta eru allt spurningar sem 

velta þarf upp. Kannski er þarna nýtt og spennandi verkfæri 

fyrir okkur!

Heimasíða verkefnisins, www.openbadge.wordpress.com
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leik og starfi. Námskeiðið gjörbreytti mér og mínu lífi, það gaf mér mikið 

sjálfsöryggi. Sjálfsstyrking og samskipti er stór þáttur í náminu og mjög 

mikilvægur. 

leik og starfi.
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A B S T R A C T

Open badges for adult educators is a Nordic collaboration 

project (Nordplus adult) which the Education Training and 

Service Centre (ETSC) is participating in. Other participants 

are Bildningsalliansen and Opintotoiminnan Keskusliitto ry 

from Finland and Folkuniversitetet Göteborg, Sweden which 

is the coordinating institution in the project. 

The aim of the project is to use open badges in order to 

increase the use of IT and social media among adult educa-

tors and to enhance online dialogues on adult education. An 

open badge for adult educators was developed and launched 

to applicants who contributed with 5 examples on how they 

have promoted adult learning via social media and networks. 

The name of the badge is AdEO which stands for Adult Edu-

cator Online.

Participation in the project has given us at the ETSC 

insight into what is involved in the use of open badges both 

for ourselves as adult educators and for our learners as well. 

The article is an outline of the process of using open badges, 

reflections on the possibilities they have to offer in the adult 

education in Iceland, and finally a description of the project 

mentioned above.

Further information about the project Open badges for 

adult educators can be found here: https://openbadge.word-

press.com/

Dæmi um rafrænar viðurkenningar.




