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CVTS og AES
 I Danmark har Ministeret for Børn, Undervisning og Ligestilling det
overordnede ansvar for undersøgelserne, mens Danmarks Statistik efter aftale
med ministeriet forestår den praktiske gennemførelse efter de bestemmelser,
som er fastlagt i relevante kommissionsforordninger
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CVTS
 Referenceår 2015
 Gennemføres blandt ca. 3.000 private virksomheder med 10 ansatte eller
derover
 Digitalt spørgeskema
 Forventet svarprocent på 40-45 procent
 Spørgsmålene er udformet med udgangspunkt i den aftale som foreligger
mellem Eurostat og EU’s medlemslande, idet resultaterne af undersøgelsen
skal kunne sammenlignes på tværs af medlemslandene.
 Baggrundsdata, EVU strategier, deltagere, emner, udgifter, kvalitet,
begrundelse for ikke at tilbyde EVU…
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AES
 Referenceår 12 måneder inden spørgeskemaet udfyldes
 Den samlede nettostikprøve udgør ca. 6000 personer som udvælges simpelt
tilfældigt i populationen af personer med bopæl i Danmark og som er mellem
25 og 64 år.
 Dataindsamlingen sker som en kombination af CAWI og CATI
 Spørgsmålene er udformet med udgangspunkt i den aftale som foreligger
mellem Eurostat og EU’s medlemslande, idet resultaterne af undersøgelsen
skal kunne sammenlignes på tværs af medlemslandene.
 Baggrundsdata
 Deltagelse i efter- og videreuddannelse
 Vanskeligheder i forbindelse med deltagelse
 Udbytte ved deltagelse
 I den danske undersøgelse medtages 5 spørgsmål fra PIAAC 2013
(Programme for the International Assessment of Adult Competencies).


Spørgsmålene omhandler respondenternes mening om kurser, videreuddannelse og
voksenuddannelse.
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Overordnet tidsplan
(ændringer kan forekomme)
CVTS

AES

Opstilling og test af
spørgeskema

Sep.-nov. 2015, feb. 2016

Feb.- april 2016, okt. 2016

Gennemførelse af interviews

Apr.-juni 2016

Jan. – marts 2017

Dataanalyse og kodning

Aug. 2016- jan.2017

Marts – august 2017

Levering af data til EU

Feb. 2017

Sep. 2017

Levering af data til MBUL

Apr.2017

Nov. 2017

Levering af kvalitetsrapport
til EU

Maj 2017

Dec. 2017

Levering af kvalitetsrapport
til MBUL

Juli 2017

Feb. 2018

Danmarks Statistik afslutter projekterne med en publicering af
undersøgelsernes resultater.
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