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10 år med den  
europæiske referenceramme for kvalifikationer (EQF) 

Hvad er EQF, og hvordan fungerer den?

EQF er en fælles referenceramme 
bestående af otte niveauer 
baseret på læringsresultater.

2008 Lanceret 

2017 Revideret

2018 10-års jubilæum

Referenceramme 
bestående af otte 

niveauer

1
2

3
4

5
6

7
8

EQF dækker alle typer og niveauer 
af kvalifikationer og fungerer som 
et konverteringsredskab mellem de 
deltagende landes forskellige  
nationale kvalifikationsrammer 
(NQF’er).

Hvad er formålene med EQF?

EQF har til formål at forbedre gennemsigtigheden og 
sammenligneligheden af personers kvalifikationer.

Derudover sigter den mod:

en modernisering af uddannelsessystemerne, 

en øget beskæftigelsesevne, mobilitet og 
social integration af personer,

forbindelse mellem alle læringstyper og støtte 
til validering af læringsresultater. 

Hvad er læringsresultater?

Læringsresultater er et udtryk for, 
hvad den lærende forventes at vide,  
forstå og kunne gøre.

De beskriver indholdet af kvalifikationer ved at 
præcisere, hvad der forventes af den lærende.

De støtter fremdrift i uddannelse og muliggør 
en sammenligning og kombination af læring 
fra forskellige sammenhænge (formelle, 
ikkeformelle og uformelle).
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Hvilke lande deltager i EQF?

39   

lande deltager 
 p.t. i EQF.

34   
har allerede etableret 

henvisninger til EQF i deres  
egne NQF’er.

Hvordan blev EQF udviklet?

Interessenter fra uddannelsesverdenen, 
arbejdsmarkedet og civilsamfundet 
deltager i udviklingen og gennemførelsen 
af EQF og NQF’er.

Alle kvalifikationer med et 
EQF-niveau understøttes af 
kvalitetssikringsmekanismer for at sikre 
deres indholds og niveaus pålidelighed.
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Hvad er fordelene ved EQF?

Enkeltpersoner  
(arbejdstagere/lærende) kan ...

…bedre forstå deres kvalifikationer, i forhold 
til hvad de bør vide, forstå og kunne gøre.

…forstå niveauet af deres kvalifikation i alle 
europæiske lande, og hvordan kvalifikationen 
står i forhold til andre kvalifikationer.

…nemmere finde et job eller videreuddanne sig.

Uddannelsesudbydere kan ...

Arbejdsgivere kan ...

... bedre forstå, hvad potentielle medarbejdere 
ved, forstår og kan gøre.

... nemmere sammenligne og forstå ansøgeres 
kvalifikationer fra forskellige lande og  
institutioner.

... sammenligne udenlandske ansøgeres 
kvalifikationer med nationale kvalifikationer, 
således at de forstår deres relevans, og hvordan 
de stemmer overens med virksomhedens eller 
sektorens behov.

Organerne til 
anerkendelse af 
kvalifikationer kan ...

... få adgang til nyttige 
oplysninger for bedre at kunne 
vurdere kvalifikationer fra 
andre lande, navnlig hvad 
angår deres niveau og indhold.

... nemmere anerkende 
udenlandske kvalifikationer.

 

 
... nemmere forstå indholdet, niveauet og dermed 
værdien af kvalifikationer hos dem, der ønsker at 
videreuddanne sig. 
 
 
 
... nemmere sammenligne og vurdere 
kvalifikationer fra forskellige lande og 
sammenhænge.

Kilder
• EQF-henstilling: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H0615(01)&from=DA
• Portalen for uddannelsesmuligheder og kvalifikationer i Europa: https://ec.europa.eu/ploteus/da/home
• Læringsresultater: http://www.cedefop.europa.eu/da/events-and-projects/projects/learning-outcomes
• Oversigt over nationale kvalifikationsrammer: 

http://www.cedefop.europa.eu//events-and-projects/projects/national-qualifications-framework-nqf/european-inventory
• Kommissionens register over ekspertgrupper: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=DA 
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