
Hvað segja nemendur sem 
útskrifuðust vorið 2015? 

Könnun send tölvupósti 

í apríl 2019 



Markmið, 
þátttakendur og 

framkvæmd

Markmiðið var að fá upplýsingar um:

• Hvort útskrifaðir nemendur hafi farið í nám eftir Kvennó eða stefni á nám

• Viðhorf útskrifaðra nemenda til námsins og skólans og hvort námið hjá 
okkur hafi verið góður undirbúningur fyrir frekara nám, vinnu og/eða 
samfélagslega þátttöku

Þátttakendur:

• 155 nemendur sem útskrifuðust vorið 2015 

• Eftir leit þá vorum við með 135 virk einkanetföng hjá þátttakendum 

• 126 svöruðu spurningu 1 og 2 sem gerir 93% svarhlutfall 
• Sp. 1: Á hvaða braut varst þú í Kvennaskólanum? 

• Sp. 2: Fórst þú í nám eftir stúdentspróf? 

• 104 svöruðu allri könnuninni sem gerir 77% svarhlutfall 

• Félagsvísindabraut = 40 þátttakendur sem svöruðu öllum spurningum

• Hugvísindabraut = 10 þátttakendur sem svöruðu öllum spurningum

• Náttúruvísindabraut = 54 þátttakendur sem svöruðu öllum spurningum 

Framkvæmd:

• Könnun send út í tölvupósti í apríl 2019 með vefkönnunarforritinu „QuestionPro“. 
Þegar þátttakendur luku við að svara könnuninni skildi könnunarhugbúnaðurinn 
að netfang og svör.



Helstu 
niðurstöður 

• 88% fóru í nám eftir stúdentspróf úr Kvennó

• 26% voru búin að ákveða í hvaða nám þeir ætluðu að fara
þegar þeir voru í Kvennó

• 85% töldu að námið í Kvennó hafi verið góður 
undirbúningur fyrir frekara nám 

• 67% töldu að miklar kröfur hafi verið gerðar til sín í náminu 
í Kvennó

• 18% töldu að námið í Kvennó hafi verið of létt 

• 57% töldu að námið í Kvennó hafi verið góður 
undirbúningur fyrir þátttöku á vinnumarkaði

• 81% töldu að námið í Kvennó hafi verið góður 
undirbúningur fyrir samfélagslega þátttöku

• 91% töldu líklegt að þeir myndu mæla með námi við 
Kvennaskólann



„Fórst þú í nám eftir stúdentspróf?“



„Varst þú búin/n/ð að ákveða í hvaða nám þú
ætlaðir að fara þegar þú varst í Kvennó“ 



“Fórst þú í nám eftir
stúdentspróf?” –
ef já, í hvaða nám

fórst þú?

96 þátttakendur skrifuðu í hvaða nám þeir fóru: 

▪ Félags- og mannvísindi = 16

✓ Lögfræði, stjórnmálafræði, lögreglufræði, félagsfræði og félagsráðgjöf 

▪ Ferðamálafræði = 2 

▪ Heilbrigðisvísindi = 12

✓ Hjúkrunafræði, sjúkraþjálfun, læknisfræði og lyfjafræði 

▪ Flugnám = 2 

▪ Hugvísindi og tungumál = 4

✓ Heimspeki, enska og málvísindi 

▪ Hönnun og listgreinar = 4

▪ Raungreinar = 5

✓ Líffræði, efnafræði og eðlisfræði 

▪ Sálfræði = 9 

▪ Tölvunarfræði = 7

▪ Uppeldis- og/eða menntavísindi = 8 

✓ Kennaranám, uppeldis- og menntunarfræði, tómstundafræði 

▪ Verkfræði = 15 

▪ Viðskiptafræði = 12



„Námið í Kvennaskólanum var góður undirbúningur fyrir frekara nám“ 



„Mér fannst miklar kröfur gerðar til mín í náminu“ 



„Mér fannst námið í Kvennaskólanum of létt“ 



„Mér fannst námið í Kvennaskólanum undirbúa mig vel fyrir þátttöku á vinnumarkaði“ 

N=104
Félagsvísindabraut = 40
Hugvísindabraut = 10
Náttúruvísindabraut = 54



„Mér fannst námið í Kvennaskólanum undirbúa mig vel fyrir samfélagslega þátttöku“ 



„Hversu líklegt/ólíklegt er að þú myndir mæla með námi við Kvennaskólann?“ 


