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ForKLarinG aF DEn EuropÆisKE rEFErEnCErammE For 
KVaLiFiKaTionEr For LiVsLanG LÆrinG 

nøglespørgsmål og svar1

Dette notat er skrevet til målgruppen af politiske 
beslutningstagere og eksperter involveret i 
implementeringen af den europæiske referenceramme 
for livslang læring (EQF). Notatet er det første i 
en række af EQF-referencedokumenter, der skal 
understøtte implementeringen af EQF. 

EQF
Forslaget til den europæiske referenceramme for 
kvalifikationer for livslang læring blev fremsat af 
Europa-Kommissionen i september 2006. Anbefalingen 
beskriver en overordnet referenceramme, der ønskes 
etableret i Europa for dermed at gøre det lettere at 
sammenligne kvalifikationer og kvalifikationsniveauer 
med det sigte at fremme geografisk mobilitet og 
arbejdsmarkedsmobilitet samt livslang læring. 
Det centrale element i referencerammen er 
de 8 kvalifikationsniveauer, som udtrykkes i 
læringsresultater (viden, færdigheder og kompetencer). 
Landene opfordres til at etablere henvisninger 
mellem deres nationale kvalifikationsniveauer og 
den neutrale referenceramme EQF. Efter Europa-
Parlamentets og Europarådets vedtagelse (i december 
2007) starter implementeringsprocessen i 2008. De 
lande, som beslutter at indføre EQF (processen er 
frivillig) bliver bedt om at gøre det i to faser. Første 
fase – etablering af henvisninger mellem de nationale 
kvalifikationsniveauer og EQF – skal afsluttes inden 
2010. Anden fase – etablering af henvisninger til EQF 
på alle nye kvalifikationsbeviser – skal afsluttes  
inden 2012.

EQF – nye perspektiver, nye metoder
EQF er en helt ny metode til at samarbejde om 
kvalifikationer i Europa. Det er ikke tidligere blevet 
forsøgt at indføre et sæt referenceniveauer/deskriptorer 
baseret på læringsresultater dækkende alle former for 
kvalifikationer og alle kvalifikationsniveauer. Derfor er 

1 Dette notat er skrevet af Jörg Markowitsch, Karin Luomi-Messerer og Sonja 
Lengauer fra 3s Research Laboratory i Wien og Jens Bjornavold fra Cedefop. 
Michael Graham, Georg Hanf og Mike Coles har bearbejdet teksten og tilføjet 
kommentarer.

det en forudsætning for en vellykket implementering 
af EQF, at alle involverede parter har en klar fælles 
forståelse af følgende:

•	 referencerammens	målsætninger	og	væsentligste	
funktioner

•	 de	principper	og	den	logik,	der	er	anvendt	ved	
fastlæggelse af referencerammen (hvordan er 
deskriptorerne opbygget og hvordan skal de læses?)

•	 implementeringskrav	(involvering	af	interessenter,	
gennemsigtighed, kvalitetssikring og peer review).

 
Ved at besvare 12 ofte stillede spørgsmål sætter dette 
notat fokus på at forklare de grundlæggende principper 
og logikken bag den europæiske referenceramme for 
kvalifikationer. Notatet henvender sig til de politiske 
beslutningstagere og eksperter, som er involveret i 
implementeringen af EQF (og lignende referencerammer 
og løsninger) på nationalt, sektoralt eller regionalt 
plan. 

Følgende spørgsmål besvares i notatet. De kan alle 
læses uafhængigt af hinanden.

1. Hvorfor kaldes EQF en ”meta-referenceramme”?
2. Hvad er principperne bag de deskriptorer, der 

definerer EQF, og hvordan skal ordlyden fortolkes?
3. Hvad betyder ”Viden, færdigheder og kompetencer”, 

og hvorfor anvendes de tre udtryk? 
4. Hvorfor er der ikke flere dimensioner, som der er i 

andre referencerammer?
5. Er kompetencer ikke et overordnet begreb for 

al læring? Er EQF ikke en referenceramme for 
kompetencer? 

6. Er det muligt at relatere en kvalifikation til 
forskellige niveauer?

7. Er en af kolonnerne i skemaet over deskriptorer 
vigtigere end de andre?

8. Skal EQF ses som en stige? Skal man tage alle trin 
for at blive kvalificeret på et givet niveau? 

9. Kan EQF deskriptorerne også anvendes i nationale 
referencerammer for kvalifikationer?
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10. Hvorfor er nogle nøglekompetencer, som f.eks. 
”læringskompetence” ikke en del af EQF? 

11. Kan EQF anvendes til klassifikation af 
uddannelsesprogrammer og erhvervsmuligheder?

12. Hvad er sammenhængen mellem EQF og 
referencerammen for det europæiske område for 
videregående uddannelse?

 
1. Hvorfor kaldes EQF en ”meta-

referenceramme”? 
EQF er udformet som en referenceramme for forskellige 
kvalifikationssystemer og referencerammer i Europa. 
Den tager højde for forskelligheden i de nationale 
systemer og letter oversættelse og sammenligning 
af kvalifikationer mellem lande. I den forstand er 
EQF en fælles referenceramme for referencerammer 
og/eller systemer og defineres derfor som en 
“meta-referenceramme”. (En referenceramme for 
kvalifikationer kan betragtes som et element i et 
kvalifikationssystem, hvor kvalifikationsniveauerne 
eksplicit beskrives i ét sammenhængende hierarki.) 

Meta-referencerammen gør det muligt at etablere 
henvisninger mellem kvalifikationssystemer med 
implicitte niveauer og/eller nationale og sektorale 
referencerammer for kvalifikationer.  
I EQF implementeringsprocessen er hensigten, at de 
enkelte lande etablerer henvisninger mellem landets 
nationale kvalifikationer (diplomer, certifikater 
eller eksamensbeviser) og de otte niveauer i 
EQF ved hjælp af nationale referencerammer for 
kvalifikationer eller de implicitte niveauer i de nationale 
kvalifikationssystemer. Det indebærer, at der etableres 
henvisninger mellem nationale referencerammer for 
kvalifikationer eller dele af kvalifikationssystemerne og 
EQF niveauerne i første fase. På længere sigt skal alle 
kvalifikationer som tildeles i Europa være forsynet med 
en henvisning til EQF. 

En specifik national kvalifikation er for eksempel 
”master diploma for pastry cook” i Tyskland eller 
”baccalauréat technologique” i Frankrig. 
 
Et niveau i den nationale referenceramme for 
kvalifikationer kan for eksempel være ”nationale 
klynger på adgangstrin 2” i den skotske 

referenceramme Scottish Credit and Qualifications 
Framework (SCQF) eller ”junior certifikat på niveau 3” 
i Irland.  
 
Som eksempel på en del af et nationalt 
kvalifikationssystem kan nævnes de kvalifikationer, 
som opnås i ”Secondary Technical and Vocational 
Schools” i Østrig, eller kvalifikationer som tildeles af 
”Colleges (Főiskola)”, som er en del af det ungarske 
videregående uddannelsessystem. 
 
Eksempler på andre internationale referencerammer 
er den ”europæiske referenceramme for 
e-kompetencer”, som er en international sektoral 
referenceramme eller ”Caribbean Vocational 
Qualifications (CVQs)”.

2. Hvad er principperne bag de deskriptorer, 
der definerer EQF, og hvordan skal ordlyden 
fortolkes?

Deskriptorerne er konstrueret, så de dækker hele 
spektret af læringsresultater uanset læringsmæssig 
eller institutionel kontekst, og de dækker helt 
fra grundlæggende uddannelse, grundskoler og 
ufaglært arbejde til doktorgrader og videregående 
faglige kvalifikationer. De dækker både arbejds- og 
studiesammenhænge, akademiske uddannelser og 
erhvervsuddannelser, grundlæggende og videregående 
uddannelse og erhvervsuddannelse, og dermed alle 
former for læring både formel, ikke-formel og uformel.

Derudover afspejler deskriptorerne både 
specialkompetencer og generelle kompetencer. Derfor 
er det ikke givet, at et højere niveau angiver en højere 
grad af specialisering i færdigheder og viden, selvom 
det ofte vil være tilfældet i en række akademiske 
og forskningsmæssige sammenhænge. I nogle 
studie- eller erhvervssammenhænge handler det om 
generalistkompetencer på et højere niveau, når man 
går fra et lavere niveau til et højere niveau.

Deskriptorerne er derudover udformet, således at de 
beskriver en klar forskel i forhold til niveauet under 
eller niveauet over, og så de viser et klart fremskridt 
på en forandringsdimension i forhold til forrige niveau 
(f.eks. videnskompleksitet, se også spørgsmål 8). Hvert 
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niveau bygger på og inkluderer niveauerne under. For at 
gøre skemaet og teksten så enkel og klar som muligt er 
gentagelser udeladt, og deskriptorer på underliggende 
niveauer forudsættes implicit inkluderet.

For samtidig at sikre både progression og forskelle 
er der anvendt nøgleord til at beskrive niveauerne 
(f.eks. ”faktuel og teoretisk viden” som modsætning 
til ”grundlæggende viden” på de lavere niveauer eller 
”specialiseret viden” på de højere niveauer, eller 
”supervision” af andres arbejds-/studieaktiviteter, som 
introduceres på niveau 4 og 5, men som ikke er relevant 
på de underliggende niveauer). Nøgleordene beskriver 
også niveaugrænser. For at man fuldt ud forstår indholdet 
i et givet niveau, skal det derfor aflæses både ”horisontalt 
og vertikalt”, hvor både underliggende og overliggende 
niveauer tages i betragtning (se også spørgsmål 7).

Derudover var kriterierne for udarbejdelse af 
deskriptorerne kun at anvende positive formuleringer, 
undgå fagsprog, anvende eksakte og konkrete 
formuleringer (altså ikke udtryk som “passende”), 
samtidig med at beskrivelsen holdes så enkel og 
generisk som muligt. Det er altså med fuldt overlæg, at 
deskriptorerne i det citerede EQF skema er generiske 
i sammenligning med tidligere versioner (se også 
spørgsmål 1 og 9). Kolonneoverskrifterne er valgt ud fra 
et pragmatisk ønske om at anvende enkle og forståelige 
termer i stedet for potentielt mere præcise, tekniske 
termer, som kun er kendt af en lille gruppe eksperter 
(se også spørgsmål 3).

3. Hvad betyder ”Viden, færdigheder og kompe-
tencer”, og hvorfor anvendes de tre udtryk?

En læringsproces kan struktureres på mange forskellige 
måder. På baggrund af diskussioner mellem tekniske 
eksperter fra alle de lande, der har været involveret 
i udviklingen af EQF, har man vedtaget at skelne 
mellem viden, færdigheder og kompetencer (VFK) som 
udgangspunkt for referencerammen, da det er den mest 
udbredte metode til kategorisering af læringsresultater.
 
Kategoriseringen er inspireret af og knyttet op mod 
andre, meget lignende opdelinger af læringsresultater. 
I Frankrig skelner man for eksempel generelt mellem 
savoir, savoir-faire og savoir-être, i de tysktalende lande 

skelner man almindeligvis mellem Fachkompetenz, 
Methodenkompetenz, Personalkompetenz og 
Sozialkompetenz, og i de engelsktalende lande har 
man etablerede kategorier som ‘cognitive competence’, 
‘functional competence’ og ‘social competence’. 

Den differentiering, som EQF anlægger mellem viden, 
færdigheder og kompetencer, kan derfor ses som en 
pragmatisk samling af de mange, meget forskellige 
metoder, og den forpligter ikke landene til at gøre det 
samme. De nationale eller sektorale referencerammer 
eller systemer kan kræve andre metoder, hvor særlige 
traditioner eller behov tilgodeses (se også spørgsmål  
4 og 9).

Opdelingen af læringsresultater i VFK gør det muligt 
at konstruere forståelige deskriptorer og lettere 
at klassificere kvalifikationsniveauerne. Men de 
tre kategorier (VFK) må ikke betragtes isoleret, de 
skal derimod opfattes som et hele. Derfor er det 
nødvendigt også at “læse horisontalt”, når man skal 
forstå indholdet i et niveau (se også spørgsmål 6). 
Der kan være ligheder mellem kategorierne (f.eks. 
omfatter kolonnen ”kompetence” visse færdigheder, og 
kolonnen ”færdigheder” kan indeholde visse former for 
viden), og en helt klar opdeling er ikke mulig.

4. andre referencerammer for kvalifikationer 
anvender flere eller andre kategorier og 
dimensioner i stedet for viden, færdigheder 
og kompetencer. Kan man overhovedet 
sammenligne med andre referencerammer for 
kvalifikationer med andre dimensioner? 

I de nationale, regionale eller sektorale 
referencerammer for kvalifikationer tilpasses 
deskriptorerne ofte til de respektive mål og 
målsætninger (det kan være landespecifikke eller 
sektorspecifikke behov). Derfor er der ikke nogen 
generel måde eller én endegyldig måde at anvende 
deskriptorer på, det kan gøres på forskellige måder. 

Den skotske referenceramme differentierer for 
eksempel mellem ”Viden og forståelse”, ”Praksis - 
anvendt viden og forståelse”, ”generiske kognitive 
færdigheder”, ”Kommunikation, IKT-færdigheder 
og talforståelse” og ”Selvstændighed, ansvarlighed 
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og samarbejde”. I Irland anvender man følgende 
kategorier: ”Vidensbredde”, ”Videnstype, omfang 
af viden og færdigheder”, ”Specialisering af 
viden og færdigheder”, ”Kompetencekontekst”, 
“Kompetencerolle”, “Læringskompetence”, og 
”Indsigt (kompetence)”.

Ved udformningen af EQF har man valgt at lægge sig 
fast på så få og enkle sondringer som muligt (se også 
spørgsmål 3). EQF søger at fokusere på de vigtigste og 
mest dækkende aspekter. EQF deskriptorerne bliver 
enklere at fortolke, fordi de tager højde for tilsvarende 
deskriptorer i allerede eksisterende referencerammer 
for kvalifikationer, og fordi de muliggør både 
sammenligning og tildeling/henvisning.

5. Det siges, at EQF burde være en referen-
ceramme for kompetencer snarere end for 
kvalifikationer. Det er blevet foreslået, at 
”kompetencer” ville være et passende parap-
lybegreb for hele skemaet. Er det korrekt, og 
hvad indebærer det? 

EQF er en (meta-)referenceramme for kvalifikationer 
og ikke en referenceramme for kompetencer, 
netop fordi systemet gør det muligt at klassificere 
kvalifikationsniveauer og systemer. Det er 
ikke hensigten at anvende referencerammen 
til klassifikation af individuelle kompetencer. 
Referencerammen er som sådan orienteret omkring 
læringsresultater, og deskriptorerne skal beskrive 
alle former for læringsresultater. Den fejlagtige 
opfattelse af EQF som en referenceramme for 
kompetencer skyldes, at læringsresultater formuleres 
som udsagn om, hvad eleverne kan udføre, og derfor 
kan virke som ”et udtryk for kompetencer”. EQF er 
ikke en referenceramme for kompetencer, netop fordi 
læringsresultater for eksempel også kan være viden 
uden tilhørende kompetencer eller færdigheder.

Læringsresultater betragtes altid som mere 
omfattende end kompetencer, ikke omvendt. Derfor 
vil ”kompetencer” heller ikke være et passende 
paraplybegreb for skemaet. Det ville være mere korrekt 
at kalde EQF ”en referenceramme for kvalifikationer 
baseret på læringsresultater”. 

6. En del af en national referenceramme for 
kvalifikationer svarer nøjagtig til et bestemt 
niveau i en af de tre kolonner, men på en af 
de andre dimensioner passer den pågæl-
dende del bedre ind på et andet niveau. Er 
det muligt at relatere én og samme gruppe af 
kvalifikationer til forskellige niveauer? 

Nej – for EQF er ikke et system, der skal klassificere 
kvalifikationer på forskellige dimensioner. Kolonnerne 
i EQF skemaet kan ikke læses enkeltvis. Et niveau 
omfatter hele rækken (alle tre kolonner) og skal læses 
samlet. Derudover forudsætter deskriptoren for det 
enkelte niveau også, at læringsresultater opnået på de 
underliggende niveauer er inkluderet. Det fulde omfang 
af et givet niveau aflæses altså også i relation til de 
forudgående niveauer (se spørgsmål 2 og 3).

Der findes omfattende kvalifikationssystemer i Europa 
og mange forskelligartede kvalifikationer, og derfor 
vil det ofte forekomme, at en del (en gruppering af 
kvalifikationer) af et nationalt kvalifikationssystem 
svarer til et givet niveau i en kolonne og samtidig til 
et andet niveau i en anden kolonne. Kvalifikationerne 
kan variere meget alt efter videnskompleksitet eller det 
krævede omfang af færdigheder, men de kan være lige 
vanskelige at opnå. 

For eksempel kræver ‘Le baccalauréat général’ i 
Frankrig eller ‘General Certificate of Secondary 
Education (GCSE)’ i England, Wales og Nordirland 
en høj grad af teoretisk og faktuel viden men færre 
praktiske færdigheder, hvorimod mesterlæreeksamen 
i Tyskland og Østrig kræver en højere grad af 
praktiske færdigheder og mindre teoretisk viden på 
et givet område. 

Opstillingen af EQF’s deskriptorer i et skema med tre 
kolonner har til formål at gøre EQF og tildelingen af 
kvalifikationer lettere forståelig. Hvis skemaformatet 
fører til modstridende fortolkningsmuligheder, skal 
kolonnerne opfattes som sekundære. Det betyder 
altså, at skemaet skal aflæses i hele linjer (viden, 
færdigheder og kompetencer), hvorefter det bedømmes 
helt overordnet, på hvilket niveau en gruppering af 
kvalifikationer bedst passer ind. Når deskriptorerne 
aflæses på denne måde, vil det være lettere at fastslå 
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en given kvalifikations ”tyngdepunkt” og derefter 
fastlægge, hvor den skal placeres inden for rammerne 
af EQF. Det er et godt eksempel på, at med så stort et 
antal kvalifikationer på nationalt og sektorniveau kan 
der ikke etableres et perfekt eller absolut match til 
niveauerne i EQF. I stedet må man anvende princippet 
om bedste match. 

7. Er der en kolonne i tabellen over deskriptorer, 
som er vigtigere end de andre?

Eksisterende kvalifikationer varierer meget i fokus på 
viden, færdigheder eller kompetencer. Akademiske 
kvalifikationer fokuserer muligvis mest på viden, og 
nogle erhvervsmæssige kvalifikationer fokuserer mere 
på færdigheder og kompetencer. De tre dimensioner, 
som EQF introducerer, hjælper med at kortlægge 
forskellene, når der etableres henvisning mellem 
kvalifikationer. EQF har på ingen måde til hensigt 
at promovere eller diskriminere særlige typer af 
kvalifikationer, men skal fungere som et neutralt 
referencepunkt for alle former for kvalifikationer.  
En vigtig målsætning bag EQF er at støtte ligestilling i 
anseelse mellem akademisk uddannelse, videregående 
uddannelse og erhvervsuddannelse og mellem 
grundlæggende og videregående uddannelse. Derfor  
er alle skemaets dimensioner lige vigtige.

En given kvalifikation kan passe perfekt ind på et givet 
niveau i en af kolonnerne, men kan også ved første 
øjekast synes at passe bedre ind på et andet niveau 
ifølge deskriptorerne i en anden kolonne (se også 
spørgsmål 3). Man kunne derfor – eller fordi kolonnen 
”viden” kommer før ”færdigheder” – få den opfattelse, 
at en kolonne er vigtigere end de andre. Det er dog 
ikke tilfældet. Alle dimensioner er lige vigtige, og 
kolonnernes rækkefølge har ingen særlig betydning (se 
også spørgsmål 6). 

8. skal EQF ses som en stige? skal man tage 
alle trin for at blive kvalificeret på et givet 
niveau? Hvis det er tilfældet, hvorfor slutter 
stigen så på ottende trin, når EQF skal være 
en referenceramme for livslang læring? Kan 
en person opnå kvalifikationer på forskellige 
niveauer, eller er det kun det højeste niveau 
der tæller? 

EQF skal betragtes som en stige i den forstand, at 
fra trin 1 til 8 vil den tilsvarende læring blive mere 
kompleks og kræve mere af den studerende eller 
arbejdstageren. Udviklingen fra trin 1 til 8 kan relateres 
til forskellige faktorer som:

•	 kompleksitet	og	dybde	af	viden	og	forståelse,
•	 grad	af	nødvendig	støtte	og	vejledning,
•	 grad	af	krævet	integration,	uafhængighed	og	

kreativitet,
•	 omfang	og	kompleksitet	i	anvendelse/praksis,
•	 grad	af	gennemsigtighed	og	dynamisk	situation.

Listen er bestemt ikke udtømmende, da læring kan 
have mange relevante dimensioner, og nogle af dem 
kender vi måske slet ikke. Den skal kun opfattes som 
en indikation af, hvad der menes med “øgede krav til 
studerende/arbejdstagere”. 

At EQF fremstilles som en stige med 8 trin 
nødvendiggør ikke en national differentiering af 
sammenhænge, felter, sektorer eller områder i samme 
antal niveauer. De nationale kvalifikationssystemer 
eller referencerammer kan have flere eller færre 
niveauer. På nogle felter, sektorer og områder er der 
muligvis ingen kvalifikationer på højere niveauer. På 
andre områder kan tilfældet være, at der ikke findes 
kvalifikationer på lavere niveauer, eller der kan være 
kvalifikationer på niveauer, som ligger over niveau 
8. EQF opdeler ikke kvalifikationer fra niveau 8 og 
opefter. 

For eksempel er det usandsynligt, at der er 
kvalifikationer på laveste niveau inden for farmaci, 
og det er usandsynligt, at der findes kvalifikationer 
på højt niveau inden for hjemkundskab og rengøring 
(selvom der naturligvis kan forekomme undtagelser).  
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I mange lande vil en ph.d. grad blive indplaceret på 
et niveau svarende til niveau 8 i EQF, og i andre lande 
har en universitetsuddannelse muligvis formelle 
kvalifikationsgrader ud over doktorgraden, som f.eks. 
”habilitation” i de tysktalende lande. Som et andet 
eksempel kan nævnes revisionsbranchen, hvor man 
i mange lande ud over en universitetsuddannelse 
kræver fem til ti års erfaring og beståelse af 
yderligere eksamener før man har færdiggjort 
uddannelsen til statsautoriseret revisor. 

EQF er ikke et værktøj til dokumentation af individuelle 
læringsprocesser, men er i første omgang tænkt som et 
redskab til konvertering mellem forskellige nationale 
sammenhænge og på lang sigt et referenceværktøj 
for alle kvalifikationsbeviser udstedt i Europa. At 
knytte kvalifikationer til et EQF niveau indebærer ikke 
nødvendigvis, at kvalifikationerne skal opnås i samme 
sekvensorden som EQF niveauerne.

Eksempel: Et lærlingebevis kan f.eks. henvise 
til niveau 3. Efter nogle års erhvervserfaring og 
yderligere uddannelse i virksomheden, ønsker 
en lærlingeuddannet muligvis at fortsætte sin 
uddannelse på et universitet (f.eks. niveau 5). 
Inden for rammerne af de konkrete nationale 
regler anerkendes de erhvervede færdigheder og 
kompetencer opnået via uformel uddannelse som 
adgangsgivende til en videregående uddannelse i 
stedet for en formel kvalifikation på niveau 4. Efter 
gennemført videregående uddannelse modtager 
personen et kvalifikationsbevis svarende til 
niveau 5. Derfor har personen nu opnået en formel 
kvalifikation på niveau 3 og på niveau 5, men ikke på 
niveau 4. Det ser ud som om personen har sprunget 
niveau 4 over. Men personen skal i realiteten være i 
besiddelse af den nødvendige viden, færdigheder og 
kompetencer svarende til niveau 4 ved uddannelsens 
begyndelse, da det er et adgangskrav, selvom der 
ikke foreligger en formel kvalifikation.

Gennem et livsforløb vil eleverne hovedsageligt bevæge 
sig fra et givet niveau til et højere, men man kan også 
opnå to forskellige kvalifikationer på samme niveau eller 
gå fra et højere til et lavere kvalifikationsniveau, hvis det 
drejer sig om ny læring, hvor nye færdigheder erhverves.

Som eksempel nævner vi en person, som har en 
doktorgrad i teknik, og som beslutter at studere et 
nyt fagområde som f.eks. økonomi, muligvis på et 
lavere niveau.  
 
Gennem et livsforløb kan mange situationer som 
f.eks. sygdom, nye interesser og hobbyer eller 
arbejdsløshedsperioder motivere en person til at 
erhverve nye kvalifikationer på lavere niveauer 
end den uddannelse, personen tidligere har 
gennemført. Det kunne være en person, som udover 
uddannelse og beskæftigelse som IT-specialist 
ønsker at erhverve en bestemt kvalifikation inden for 
fritidsindustrien (rejseleder, skiinstruktør, el.lign.). 
Her kan kvalifikationen, som erhverves i anden 
omgang, også være på et lavere niveau end den 
oprindelige.

9. Kan EQF deskriptorerne også anvendes i nati-
onale referencerammer for kvalifikationer?

Formålet med en referenceramme for kvalifikationer 
kan variere efter konteksten (international, national, 
regional eller sektoral sammenligning), og derfor vil 
referencerammerne også være forskelligt opbygget. 
EQF er opbygget som en meta-referenceramme (se 
spørgsmål 1) og anvender nogle mere generiske 
deskriptorer end de fleste nationale, regionale eller 
sektorale referencerammer. 

EQF deskriptorerne erstatter ikke deskriptorerne i 
andre referencerammer for kvalifikationer. Men det 
er klart, at strukturen og antallet af niveauer i andre 
deskriptorer kan indrettes, så de kan sammenlignes 
med EQF. Dermed menes, at EQF deskriptorerne 
ikke skal anvendes som skabelon ved udvikling af 
andre referencerammer, uden at der samtidig gøres 
grundige overvejelser over de konkrete behov. Men EQF 
deskriptorerne kan anvendes som udgangspunkt for 
processen, og de kan ændres og suppleres efter behov.

Som eksempel på en tilretning efter EQF kan nævnes 
den kommende NQF i Malta eller i Litauen, som 
begge også omfatter otte niveauer. Den kommende 
NQF i Malta anvender endog en struktur, som ligner 
EQF, idet der også her refereres til viden, færdigheder 
og kompetencer.
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10. Hvorfor er nogle kompetencer såsom nøgle-
kompetencer eller meta-kompetencer (f.eks. 
kendskab til bæredygtig udvikling, lærings-
kompetencer eller etiske kompetencer) ikke 
nævnt i EQF? 

EQF beskriver ikke det specifikke indhold i et 
læringsresultat. Hvad et land eller et samfund 
på nuværende tidspunkt eller i fremtiden 
måtte betragte som nøglekompetencer (f.eks. 
fremmedsprogskompetencer, kommunikative 
kompetencer, iværksætterkompetencer eller  
kulturelle kompetencer) kan variere fra land til land  
og samfund til samfund, og også over tid.  
EQF henviser ikke til specifikke nøglekompetencer, 
men dækker nøglekompetencer på forskellige niveauer. 
Der er også andre, mere generelle kompetencer som 
”læringskompetencer” eller ”etiske kompetencer”, som 
ikke eksplicit fremgår af EQF. Sådanne egenskaber, som 
ofte kaldes meta-kompetencer, er ikke medtaget, da de 
ikke kan betragtes løsrevet fra andre former for viden, 
færdigheder og kompetencer. Derfor er de ikke tilføjet 
som en ekstra dimension, men skal opfattes som en 
integreret del af viden, færdigheder og kompetencer. 
Som eksempel kan nævnes, at læringskompetence 
spiller en vigtig rolle for erhvervelsen af teoretisk og 
faktuel viden, og at etiske kompetencer er vigtige for 
udvikling af selvstændighed og ansvarlighed. 

11. Kan EQF anvendes til at klassificere uddan-
nelsesprogrammer og erhvervsmuligheder?

EQF er ikke opbygget til klassifikation af 
uddannelsesprogrammer eller erhvervsmuligheder, 
men fokuserer på kvalifikationssystemer og 
referencerammer. EQF niveauerne skal ikke afspejle 
deltagelse i særlige uddannelsesprogrammer eller 
kompetencer, som kræves for at kunne varetage 
givne opgaver eller erhverv. Kvalifikationerne 
henviser naturligvis til de tilsvarende uddannelser og 
erhvervsuddannelser og til arbejdsmarkedet, og disse 
elementer er en meget væsentlig del af EQF. ISCED 
(International Standard Classification of Education) 
og ISCO (International Standard Classification of 
Occupations) er klassifikationssystemer, som specielt 
er opbygget til klassifikation af uddannelser og 
erhverv. EQF forudsætter kun delvist et hierarki af 
uddannelsesprogrammer (en kvalifikation på et højere 

niveau i EQF vil ofte svare til et højere niveau  
i ISCED) og et erhvervshierarki (en kvalifikation på lavt 
niveau i EQF svarer ofte til beskæftigelse på et lavt 
niveau i ISCO’s færdighedsniveauer). EQF fokuserer 
på læringsresultater i form af viden, færdigheder 
og kompetencer, og de betragtes uafhængigt af 
uddannelsesprogrammer og erhvervssammenhænge.

EQF bliver dermed et nyt instrument, som giver 
mulighed for at kombinere uddannelsesmæssige og 
beskæftigelsesmæssige taksonomier, og som bygger 
en form for bro mellem ISCED og ISCO. 

12. Hvad er sammenhængen mellem EQF og 
referencerammen for det europæiske område 
for videregående uddannelse? 

På europæisk plan startede udviklingen af 
referencerammer for kvalifikationer med en 
referenceramme for én uddannelsessektor, nemlig 
referencerammen for det europæiske område for 
videregående uddannelse (QF-EHEA), som har 
eksisteret siden 1999 (Bologna-erklæringen, Dublin-
deskriptorerne blev vedtaget i 2005), hvorimod 
udviklingen af EQF først startede i 2005. Der er klare 
ligheder og overlappende områder mellem de to 
referencerammer. De er begge meta-referencerammer, 
dækker et bredt område inden for læring, og har til 
formål at øge gennemsigtigheden i kvalifikationer i 
Europa. De har begge sammenhæng til kvalitetssikring 
og anvender et koncept til ”bedste match” i 
fastlæggelse af niveauer. De har også begge som 
klart formuleret formål at støtte livslang læring og 
arbejdskraftmobilitet. 

Trods de tydelige ligheder mellem de to 
referencerammer er der dog også forskelle med 
hensyn til formål og anvendte deskriptorer. QF-EHEA 
ønsker at harmonisere systemerne, hvorimod EQF skal 
etablere henvisninger mellem systemer. En af Bologna-
processens centrale målsætninger er at harmonisere 
de europæiske videregående uddannelsessystemer 
ved at indføre en fælles gradsstruktur (et gradsystem 
i tre trin). EQF derimod er ikke et instrument til 
harmonisering af kvalifikationer eller dele af 
kvalifikationssystemerne, men har til formål at 
fungere som et slags konverteringsredskab, som skal 
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etablere klarere henvisninger mellem kvalifikationer og 
forskellige systemer. 

For at skabe en sammenhæng mellem de to 
meta-referencerammer sikrer EQF dokumentet 
kompatibilitet med QF-EHEA. En af hovedårsagerne 
til at beskrive de højere niveauer i EQF direkte ud 
fra EHEA deskriptorerne er ønsket om at undgå at 
udvikle to isolerede referencerammer. Derfor svarer 
læringsresultaterne af visse EQF niveauer til trin-
deskriptorerne i QF-EHEA. Der er klare krydsreferencer 
på niveauerne 5 til 8. Derfor skal QF-EHEA’s respektive 
trin-deskriptorer - som blev udviklet under det fælles 
kvalitetsinitiativ som en del af Bologna-processen 
– betragtes som kompatible med deskriptorerne for 
niveau 5 til 8 i EQF. Selvom der anvendes forskellige 
deskriptorer, har begge referencerammer samme 
opfattelse af progressionsdimensioner med hensyn til 
viden, færdigheder (anvendelse) og faglig kunnen. 

Men da EQF er en overordnet referenceramme, som 
ønsker at omfatte forskellige former for læring (ikke 
kun læring i de videregående uddannelser men 
også de mere erhvervsrettede kvalifikationer), er 
deskriptorerne bredere udformet, mere generiske og 
skal være mere favnende end Dublin-deskriptorerne, 
som anvendes til at definere niveauerne i QF-
EHEA. Det betyder, at niveauerne kan betragtes 
som parallelle, selvom niveau-deskriptorerne 
ikke er de samme. Og derfor er niveau 5 til 8 i EQF 
kompatible både med kvalifikationsgrader erhvervet 
formelt gennem videregående uddannelse og med 
erhvervskvalifikationer erhvervet gennem formel, ikke-
formel eller uformel læring.

I QF-EHEA forstås læringsresultater som beskrivelser 
af, hvad en elev forventes at vide, kunne og udføre ved 
uddannelsesforløbets afslutning. Dublin-deskriptorerne 
refererer til fem dimensioner. ”Viden og forståelse”, 
”anvendelse af viden og forståelse”, ”vurderingsevne”, 
”kommunikation” og ”læringskompetencer”. Hvor 
de første tre dimensioner primært dækkes ind under 
dimensionerne viden og færdigheder i EQF, indeholder 
EQF ingen eksplicitte referencer til nøglekompetencer 
som kommunikation eller meta-kompetencer som det 
at lære at lære. De er delvist omfattet implicit i alle 

kolonner, men vil overvejende høre hjemme  
i kompetence-kolonnen (se også spørgsmål 10).
Selvom de diskriptorer, som definerer niveauerne i EQF 
og Dublin-deskriptorerne er forskellige, rummer EQF’s 
niveau-deskriptorerne Bologna-deskriptorerne i fuldt 
omfang, og kan som sådan betragtes som kompatible 
hermed.

Som eksempel kan nævnes, at læringsresultater 
under EQF niveau 7 blandt andet omfatter 
”specialiserede færdigheder til problemløsning, 
der kræves inden for forskning og/eller innovation, 
med henblik på at udvikle ny viden og procedurer 
og integrere viden fra forskellige områder”. 
Tilsvarende refererer andet trin i QF-EHEA til 
”originalitet i udvikling og/eller anvendelse af 
idéer, ofte i forskningsmæssig sammenhæng”. 
Eller læringsresultater i EQF niveau 8 omfatter 
”at udvise betydelig autoritet, innovationsevne, 
selvstændighed, videnskabelig og faglig integritet, 
og vedholdende engagement i udviklingen af 
nye idéer eller processer på forkant med den 
arbejdsmæssige eller studiemæssige kontekst, 
herunder forskning”, og tredje trin i QF-EHEA 
henviser til ”bidrage gennem ny forskning, som 
udvider grænserne for viden ved at udvikle et 
væsentligt arbejdsresultat, som helt eller delvist er 
berettiget til national eller international publicering” 
og til evnen til “at foretage kritisk analyse, vurdering 
og sammenfatning af nye og komplekse idéer”. 
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