Þjónustukönnun
íþróttafélagsins Gróttu 2022
Niðurstöður – Júlí 2022

Framkvæmd og túlkun
Þetta er fimmta árið í röð sem íþróttafélagið Grótta gerir
þjónustukönnun meðal foreldra og forráðamanna iðkenda sinna.
Framkvæmd og efnistök voru þau sömu og í fyrri könnunum en
spurningu um forritið Sportabler var bætt við og minniháttar
orðalagsbreyting gerð á einni spurningu, spurt um vallarhúsið en ekki
gervigrasvöll.

Ekki var unt að telja fjölda foreldra/forráðamanna út frá úrtaksskránni
og því ekki hægt að reikna svarhlutfall.

COVID-19 hafði áhrif á starfið að einhverju leyti þennan vetur en ekki
jafn mikið og fyrri tvö starfsár og þótti ekki ástæða til að spyrja um
COVID-19 sérstaklega.

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.

Úrtak og svarhlutfall

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.

Könnunin var gerð dagana 11. maí til 2. júní 2022. Hún var
framkvæmd á netinu og var send til allra foreldra/forráðamanna barna
18 ára og yngri sem iðka fimleika, handknattleik og knattspyrnu 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 1887 netföng. Alls bárust svör frá 419
netföngum. Svarendum var frjálst að hætta hvenær sem er og svöruðu
sumir því einungis hluta af spurningalistanum en öll svör voru tekin
með í úrvinnslu niðurstaðna.
Sér könnun var send á foreldra 4-5 ára fimleikabarna sem er nýr hópur
iðkenda hjá Gróttu en láðist að bæta þeim við í aðal könnunina. Svör
voru sameinuð á úrvinnslustigi.

Til að gæta persónuverndarsjónamiða er þess gætt að ekki sé hægt að
rekja svör til einstakra svarenda.
Efnistök

Aðferðafræði
Svarendur voru beðnir um að merkja við allar þær íþróttir, eftir
aldursstigi, sem barn/börn þeirra iðkuðu (sjá lista á glæru 4).
Iðkendaspurningarnar fylgdu í kjölfarið og voru endurteknar fyrir
hverja og eina íþróttagrein/aldursstig sem merkt hafði verið við. Þetta
er sama fyrirkomulag og í síðustu könnun enda gafst það vel.

Framsetning gagna
Þættir voru flestir mældir á 5 punkta ánægju 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.

Líkt og í síðustu könnun voru drengja fimleikahóparnir tveir
sameinaðir í framsetningu niðurstaðna þar sem ekki var nægilega
mörg svör í öðrum þeirra til að greina sérstaklega.
Svör við iðkendaspurningum voru samtals 500.
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Helstu niðurstöður
Heildarniðurstöður

Opin svör

Sportabler og upplýsingagjöf

Almennt má segja að ánægja foreldra og forráðamanna heilt yfir með
starfið sem fram fer í Gróttu sé nokkuð há, eins og síðustu ár. Þó hafa
nokkur skor dalað aðeins, m.a. yfirþættirnir 3: heildaránægja, líðan
barns og meðmælaskor.

Gríðarlega mikið af ábendingum komu fram í opnum svörum, mikið
meira en fyrri ár enda var nú bætt við opinni spurningu fyrir hverja og
eina íþróttagrein til viðbótar við almennu spurninguna um Gróttu sem
hafði áður verið. Nýju spurningarnar voru um aðstöðuna fyrir
íþróttagreinina og svöruðu margir um hana en einnig nýttu foreldrar
spurninguna til að koma ýmsu öðru á framfæri varðandi
íþróttagreinina. Þessi mikla svörun er skýr vísbending um að gott sé að
hafa opna spurningu fyrir hverja íþróttagrein í framtíðinni.

Nánast allt utanumhald utanum æfingar og viðburði fer nú fram í
gegnum Sportabler og mældist ánægja foreldra með forritið mjög
há, 4,24. Ánægja með upplýsingagjöf hefur hækkað og hefur
Sportabler líklega haft jákvæð áhrif á þann mælikvarða. Einnig er
áberandi lítið minnst á upplýsingagjöf í opnum svörum sem var mun
meira um á fyrri árum.

Opin svör má finna í meðfylgjandi Excel skjali: Þjónustukönnun Gróttu
2022_Opin svör.xlsx.

Viðmót starfsfólks í íþróttahúsi gagnvart foreldrum hefur dottið
töluvert niður, aðrar viðmótsmælingar standa nánast í stað.

Aðstaðan

Snyrtileiki mælist nánast sá sami og í fyrra og hefur breytt orðalag
(vallarhús í stað gervigrasvallar) ekki haft nein áhrif þar á.

Þjálfun iðkenda
4 spurningarnar eru varðandi þjálfun iðkenda og hafa 2 lækkað lítillega
en mæsta hækkunin er á að framfarir séu í samræmi við væntingar
foreldra.
þegar rýnt er í einstakar íþróttagreinar og aldursstig kemur fram
töluverður breytileiki og breyting frá fyrra ári.
„Hástökkvari“ ársins er klárlega knattspyrna 4-5 ár. Greinilegrar
óánægju gætti í fyrra en nú hefur orðinn algjör viðsnúningur og er
þetta nú einn ánægðasti hópurinn.
Einnig mælist mjög góður árangur hjá knattspyrnu 10-13 ára.
Hanbolti fyrir 4-5 ára er með í fyrsta skipti í ár og eru foreldrar
afskaplega ánægðir. Ekki er hægt að segja það sama um handknattleik
6-9 ára sá hópur er með lægsta meðmælaskor allra íþróttagreinanna.
Í fimleikunum hefur grunnhópur stúlkna lækkað hvað mest, einnig að
einhverju leyti í áhaldafimleikunum. Sérlega hátt áhugaskor er hjá
hópfimleikum stúlkna.

Auk opinnar spurningar um aðsöðu hverrar íþróttagreinar var mæld
ánægja með hana á 5 punkta kvarða. Mikill munur kemur þar fram
eftir íþóttagrein en langmesta ánægjan er með aðsöðuna fyrir
fimleikana og er ekki mikill munur eftir aldri. Aðstaðan fyrir
knattspyrnuna er langlægst og minnkar eftir því sem iðkendur verða
eldri. Handknatteikurinn er þarna mitt á milli en sama þróun eftir aldri
og hjá fótboltanum, þ.e. mesta ánægja með aðstöðuna fyrir yngsta
hópinn, minnsta ánægjan fyrir elsta hópinn.

Annað

Heilt yfir er fólk ánægðara með fjölda æfinga.

Í fylgiskjalinu Grótta þjónustukönnun_Þróun_V2.xlsx má sjá þróun
heildarmeðaltala yfir tíma fyrir helstu spurningar könnunarinnar.
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Skilgreiningar – Tegund spurninga og flokkun iðkenda
Spurningar – Almennar um Gróttu (n ca 300)
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
Vallarhúsið almennt snyrtilegt *
Upplýsingagjöf varðandi utanumhald á æfingum, viðburði og annað er varðar
íþróttastarf barnsins
Ánægja með Sportabler **

Spurningar – Metnar út frá iðkanda (n ca 500)

Íþróttagrein og aldursstig
Fimleikar: Stubbafimi 3-5 ára
Fimleikar: Grunnhópar drengir (S hópar)
Fimleikar: Grunnhópar stúlkur (A, B, C og D hópar)
Fimleikar: Framhaldshópar í áhaldafimleikum (E, F, L og M hópar)
Fimleikar: Hópfimleikar drengir (3 flokkur KK) *
Fimleikar: Hópfimleikar stúlkur (1 – 4 flokkur og FFA)
Handknattleikur: 4-5 ára **
Handknattleikur: 6-9 ára
Handknattleikur: 10-13 ára
Handknattleikur: 14-18 ára
Knattspyrna: 4-5 ára
Knattspyrna: 6-9 ára
Knattspyrna: 10-13 ára
Knattspyrna: 14-18 ára
* Flokkað með grunnhópum (S hópum) drengja í úrvinnslu vegna fárra svara

* Orðalagi breytt 2022, áður spurt um gervigrasvöll
** Nýtt 2022
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Niðurstöður fyrir Gróttu í heild

Þjónusta Gróttu – Yfirþættir
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Þjálfun iðkenda
Þjálfarar veita barninu jákvæða hvatningu

2022 (n=449)

4,05

2021 (n=401)

Þjálfarar barnsins þekki það, styrkleika
þess og veikleika

Þjálfunin vekur áhuga barnsins á
íþróttagreininni

Framfarir barnsins í íþróttagreininni eru í
samræmi við væntingar mínar

4,11

2022 (n=424)

3,88

2021 (n=362)

3,91

2022 (n=492)

6%

3%

8%

3% 9%
3% 10%

4,07

2021 (n=468)

4,01

2022 (n=473)

4,04

2021 (n=429)

6%

29%
25%

32%
37%

47%
51%

36%
35%

3% 8%

33%

44%

4% 7%

32%

42%

2% 10%

32%

43%

4% 9%

32%

3,91
1

2

3

4

38%

5
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Fyrirkomulag æfinga og upplýsingagjöf
Upplýsingagjöf varðandi utanumhald á
æfingum, viðburði og annað er varðar
íþróttastarf barnsins

2022 (n=304)

4,03

2021 (n=282)

Æfingagjöld fyrir þjálfun barns eru
sanngjörn

3,95

2022 (n=469)

3%

3,46

2021 (n=451)

Ánægja með Sportabler

2%

3,57

2022 (n=300)

4,24

7%

10%

3%

14%

3%

13%

1% 3%

45%

32%

38%

42%

38%

34%

40%

14%

17%

45%

2021 (n=0)
1

2

3

4

2022

5

2021

Fjölda æfinga er hæfilegur (n=491)

(n=466)

Lengd æfinga er hæfileg (n=487)

(n=466)
8

Viðmót starfsfólks
Viðmót starfsfólks í íþróttahúsi gagnvart
þér

Veit ekki/
vil ekki svara
2022 (n=277)

4,16

2021 (n=234)

Viðmót starfsfólks á gervigrasvelli
gagnvart þér

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

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

2% 2%

(9,8%)

4,37

2022 (n=152)
2021 (n=127)

32%

(50,5%)

4,12

3%

4,16

2022 (n=265)

4,29

2021 (n=218)

2% 2%

(13,7%)

4,34

2022 (n=151)

4,20

2021 (n=129)

4,18
1

2

3

4

38%

34%
28%

42%
53%

41%
46%

2% 3%

37%

49%

1%

37%

49%

1% 1%

35%

(50,8%)

2%1%

38%

44%
42%

5
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Íþróttamannvirki
Íþróttahús almennt snyrtilegt

2022 (n=284)

4,21

2% 3%

2021 (n=230)

4,23

2%

2%

51%

48%

38%

40%

Vallarhúsið almennt snyrtilegt
(2021: Gervigrasvöllur almennt snyrtilegur)

2022 (n=166)

4,10

2021 (n=138)

4,09

1

2

3

4

1% 5%

46%

36%

1% 5%

45%

36%

5
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Niðurstöður eftir íþróttagrein

Líðan barns
„Barninu mínu líður vel á æfingum“
2022

4,30

2021

4,40
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Meðmæli með þjálfurum
„Ég myndi mæla með þjálfurum barnsins við aðra foreldra eða forráðamenn“
2022

4,11

2021

4,20
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Jákvæð hvatning
„Þjálfarar veita barninu jákvæða hvatningu“
2022

4,11

2021

4,11

14

Þekking þjálfara á barni
„Þjálfarar barnsins þekkja það, styrkleika þess og veikleika“
2022

3,88

2021

3,91

15

Áhugi barnsins
„Þjálfunin vekur áhuga barnsins á íþróttagreininni“
2022

4,07

2020

4,01
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Framfarir barnsins
„Framfarir barnsins í íþróttagreininni eru í samræmi við væntingar mínar“
2022

4,04

2021

3,91
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Æfingagjöld
„Æfingagjöld fyrir þjálfun barns eru sanngjörn“
2022

3,46

2021

3,57
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Aðstaðan
„Hversu ánægð(ur) ertu með aðstöðuna fyrir íþróttagreinina? “
2022

4,33

19

Fjöldi æfinga er hæfilegur
2022

2021

(n=32)
(n=74)

20

Lengd æfinga er hæfilegur
2022

2021

(n=31)
(n=75)

(n=23)
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Nánari upplýsingar
Hólmfríður Anna M. Ólafsdóttir
olafsdottir@gmail.com

846 5541

