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Þetta er annað árið í röð sem íþróttafélagið Grótta gerir 

þjónustukönnun meðal foreldra og forráðamanna 

iðkenda sinna. Framkvæmd og efnistök voru 

nákvæmlega þau sömu og í könnunni sem gerð var í maí 

2018.

Úrtak og svarhlutfall

Þjónustukönnun íþróttafélagsins Gróttu var gerð dagana 

16. maí til 11. júní 2019.

Könnunin var framkvæmd á netinu og var send til allra 

foreldra/forráðamanna barna 18 ára og yngri sem iðka 

fimleika, handknattleik og fótknattleik hjá Gróttu. Grótta 

útvegaði netföng til útsendingar. Sent var á öll skráð 

netföng, þannig gat sama foreldrið/forráðamaðurinn 

fengið könnunina senda á tvö netföng en tekið var fram 

að einungis væri óskað eftir því að hver svarað einu sinni. 

Væru tveir foreldrar/forráðamenn skráðir fyrir hvern 

iðkanda voru báðir hvattir til að svara.

Alls var könnunin send á 1296 netföng. Alls bárust svör 

frá 383 netföngum. 28 þeirra könnuðust ekki við að 

þeirra barn iðkaði þá íþrótt sem sett var fram skv

úrtaksskrá og svöruðu því engum spurningum og því 

bárust svör frá 355 netföngum. Ekki var unt að telja 

fjölda foreldra/forráðamanna út frá úrtaksskránni og því 

ekki hægt að reikna svarhlutfall. 

Til að gæta persónuverndarsjónamiða er þess gætt að 

ekki sé hægt að rekja svör til einstakra svarenda.

Efnistök

Í könnuninni voru þáttttakendur beðnir að lýsa upplifun 

sinni af þeirri þjónustu sem þeir og börn þeirra hafa 

notið af hendi Gróttu með því að leggja mat á ýmsa 

þætti er varða íþróttaiðkun barnanna.

Sumir þættir áttu við um íþróttafélagið almennt t.d. 

viðmót starfsfólks, ástand mannvirkja og upplýsingagjöf, 

aðrar um upplifun iðkandans í ákveðinni íþrótt t.d. um 

þjálfunina, líðan og framfarir og fyrirkomulag æfinga. Í 

iðkendaspurningunum var íþróttagreinin og aldursstig 

barns nefnt en þær upplýsingar voru fengnar úr 

skráningarkerfi Gróttu (sjá glæru 4).

Þeir foreldrar/forráðamenn sem áttu fleira en eitt barn í 

Gróttu og/eða áttu barn sem æfir fleiri en eina íþrótt 

voru beðnir að svara iðkendaspurningunum fyrir hvert 

barn í hverri íþróttagrein.

Svör við iðkendaspurningum voru samtals 642.

Framsetning gagna

Þættir voru flestir mældir á 5 punkta ánægu eða 

sammála kvarða sem náði frá mjög eða frekar 

ósammála/óánægð(ur) til frekar eða mjög 

sammála/ánægður með hvorki né sem miðpunkt.

Öllum spurningum fylgdi möguleikinn „Veit ekki / Vil ekki 

svara“. Eins var gefinn möguleikinn „Ég þekki ekki 

nægilega til“ í iðkendaspurningunum og þeim sem eiga 

við um ákveðin mannvirki. Notkun á þessum möguleika 

gefur til kynna að svarendur hafi aðeins svarað þeim 

spurningum þar sem þeir þekktu nægjanlega vel til, til 

þess að taka afstöðu. 

Meðaltöl spurninga eru sýnd auk dreifing svara við hverja 

spurningu. Á þeim myndum þar sem dreifing svara 

kemur fram er svarmöguleikanum „Hvorki né“ sleppt úr. 

Það er gert til að draga skýrar fram niðurstöðu 

spurningarinnar.  

Gefinn er samanburður við fyrri könnun.

Svarfjöldi er gefinn upp samhliða meðaltölum og 

dreifingu.

Framkvæmd og túlkun
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Heildarniðurstöður

Almennt má segja að ánægja foreldra með starfið sem 

fram fer í Gróttu sé nokkuð há, eins og í fyrra. 

Heildaránægja stendur nánast í stað sem og meðmæli en 

líðan barns mælist aðeins hærri, nú 4,43 sem er frábær 

árangur.

Þó mætti enn sjá fleiri vera mjög ánægða í heildina 

heldur en frekar ánægða, þetta hefur lítið breyst frá því í 

fyrra. 

Heilt yfir er lítið um sterka óánægju og jákvætt að þar 

sem mestu óánægju var að finna í fyrra, er varðaði 

æfingajöldin, hún hefur minnkað til muna (úr 20% í 15%). 

Áfram eru það fimleika sem telja þar mest til óánægju. 

Enn virðist vanta upp á snyrtileika íþróttahúsa, óánægja 

fór úr 15% í 16%.

Þjálfun iðkenda

Skor á þáttum er varðar þjálfun og þjálfara eru á bilinu 

3,97 og 4,21 og er hvatning þjálfara áfram metin hæst, 

þekking þjálfara á barni, vakning áhuga barnsins á 

íþróttagreininni og framfarir lægra. 

Töluverður munur er hér eftir íþróttagrein og 

aldursflokki og er áberandi óánægja í knattspyrnunni, sér 

í lagi yngri hópanna, sem ekki bar á í fyrra.

Jákvæð þróun er áberandi í fimleikahópunum, sér í lagi í 

B-hópum stelpna.

Margar vísbendingar varðandi hvað hveldur óánægju í 

fótblotanum koma fram í opnum svörum. Varðandi 

fótboltann er t.d. talað um áhugaleysi þjálfara (of mikið í 

símanum), æfingar felldar niður með stuttum fyrirvara, 

óundirbúin á mótum. Sumum þjálfurum hrósað.

Meiri ánægja er með fjölda æfinga en 2018, 87% finnst 

þær hæfilega margar og eru nú einungis 2% sem finnst 

þær vera of fáar (var 5%). Mesta óánægjan með fjöldann 

í handknattleik 10-13 ára, 31% finnst þær of fáar. Þar er 

óánægjan með lengd æfinga mest líka.

Mikil bót virðist vera kominn á fjölda og lengd æfinga 

meðal stelpna í C-T hópum en þar var mun meiri 

óánægja í fyrra.

Upplýsingagjöf og aðrir þættir

Foreldrar komu til skila ákveðinni óánægju með 

upplýsingagjöf til þeirra í fyrra og er ánægjan ekki meiri 

núna. Töluvert er um ábendingar varðandi það hvað 

foreldrum finnst ábótavant og tillögur að hvernig betur 

mætti gera sem Grótta getur unnið með. 

Aftur komu rúmlega 1 af hverjum 4 svaranda áleiðis 

einhverjum ábendingum til Gróttu sem eins og í fyrra 

bendir til þess að foreldrar vilji hafa áhrif á starfið í 

Gróttu. 

Eins má nefna að nokkrir höfðu samband meðan á 

gagnasöfnun stóð ef þeir gátu ekki svarað fyrir öll sín 

börn þar sem þau voru nálæg í aldri og iðkuðu sömu 

grein og vildu gjarnan finna lausnir á því sem brugðist var 

við, þannig að Capacent fann fyrir jákvæðum viðtökum.

Óskir komu upp um að nafngreina börnin til að auðvelda 

svörun og er vert að taka það til skoðunar næst.

Viðmót starfsfólks er gott og mælist nú engin mikil 

óánægja. Lítið hefur breyst varðandi snyrtileika 

gervigrasvallar og íþróttahúss. Helst mætti greina aðeins 

meiri skiptar skoðanir varðandi íþróttahúsið og kemur 

fram gagnrýni á þrengsli, örtröð og óhreinindi sem má að 

hluta til rekja til framkvæmda sem staðið hafa yfir í 

opnum svörum sem og ánægja með nýja 

fimleikaaðstöðu.

Einstaka íþróttagreingar

Þegar niðurstöður eru skoðaðar eftir greinum og 

aldursstigi kemur í ljós að mesta neikvæðnin er vegna 

fótboltans, meðan að 2018 voru lægstu skorin í 

fimleikunum.

Meðmælaskor þjálfara hefur lækkað töluvert fyrir alla 

hópa fótboltans meðan það hefur hækkað fyrir alla hópa 

fimleika og hanbolta nema einn.

Innan fimleikanna eru það strákar eldri en 5 sem eru 

sérstaklega ánægðir og má kalla B hóp stelpna 

hástökkvara ársins. 

Varðandi handboltann þá hafa sum skor aukist, önnur 

lækkað, eftir hópum.

Helstu niðurstöður



Skilgreiningar – Tegund spurninga og flokkun iðkenda
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Spurningar – Metnar út frá iðkanda (n = 642)

Ánægja með þjónustu Gróttu í heild sinni

Viðmót starfsfólks í íþróttahúsi gagnvart þér

Viðmót starfsfólks á gervigrasvelli gagnvart þér

Viðmót starfsfólks í íþróttahúsi gagnvart barninu/börnunum þínu(m)

Viðmót starfsfólks á gervigrasvelli gagnvart barninu/börnunum 
þínu(m)

Íþróttahús almennt snyrtilegt

Gervigrasvöllur almennt snyrtilegur

Upplýsingagjöf varðandi utanumhald á æfingum, viðburði og annað 
er varðar íþróttastarf barnsins

Spurningar – Almennar um Gróttu (n = 355)

Barninu mínu líður vel á æfingum

Ég myndi mæla með þjálfurum barnsins við aðra foreldra eða 
forráðamenn

Þjálfarar veita barninu jákvæða hvatningu

Þjálfarar barnsins þekki það, styrkleika þess og veikleika

Þjálfunin vekur áhuga barnsins á íþróttagreininni

Framfarir barnsins í íþróttagreininni eru í samræmi við væntingar 
mínar

Æfingagjöld fyrir þjálfun barns eru sanngjörn

Fjölda æfinga er hæfilegur

Lengd æfinga er hæfilegur

Íþróttagrein og aldursstig

Fimleikar: Stubbafimi 3-5 ára
Fimleikar: Strákar (eldri en 5 ára)
Fimleikar: Stelpur byrjendur (A hópar)
Fimleikar: Stelpur framhald (B hópar)
Fimleikar: Stelpur lengra komnar (C-T hópar)
Knattspyrna: 4-5 ára
Knattspyrna: 6-9 ára
Knattspyrna: 10-13 ára
Knattspyrna: 14-18 ára
Handknattleikur: 6-9 ára
Handknattleikur: 10-13 ára
Handknattleikur: 14-18 ára



Niðurstöður fyrir Gróttu í heild



Þjónusta Gróttu – Yfirþættir
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Þjálfun iðkenda
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Fyrirkomulag æfinga og upplýsingagjöf
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(n=593)

(n=589)

Fjölda æfinga er hæfilegur (n=520)

Lengd æfinga er hæfileg (n=511)

2019 2018



Viðmót starfsfólks
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Íþróttamannvirki
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Niðurstöður eftir íþróttagreinum



Líðan barns
„Barninu mínu líður vel á æfingum“
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4,324,432019 2018



Meðmæli með þjálfurum
„Ég myndi mæla með þjálfurum barnsins við aðra foreldra eða forráðamenn“
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4,244,212019 2018



Jákvæð hvatning
„Þjálfarar veita barninu jákvæða hvatningu“
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4,184,212019 2018



Þekking þjálfara á barni
„Þjálfarar barnsins þekkja það, styrkleika þess og veikleika“
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3,973,972019 2018



Áhugi barnsins
„Þjálfunin vekur áhuga barnsins á íþróttagreininni“
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4,064,092019 2018



Framfarir barnsins
„Framfarir barnsins í íþróttagreininni eru í samræmi við væntingar mínar“

17

3,953,932019 2018



Æfingagjöld
„Æfingagjöld fyrir þjálfun barns eru sanngjörn“
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3,513,672019 2018



Fjöldi æfinga er hæfilegur
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2019 2018



Lengd æfinga er hæfilegur
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2019 2018


