
Fylgiskjal 1 

Upplýst samþykki fyrir viðtali vegna eigindlegrar rannsóknar við BA-skrif. 
 

-Viðmælanda ber ekki skylda til þess að taka þátt og er frjálst að hætta hvenær 
sem er í rannsóknarferlinu. 

 
-Viðmælanda er frjálst að neita að svara einhverri spurningu. 

 
-Markmið rannsóknar er að fá innsýn í starf félagsráðgjafa á 
höfuðborgarsvæðinu og úti á landi. Leitast verður eftir að finna hvort að munur 
sé á þeirra starfi eftir búsetu og ef svo er, hvernig þá? 

 
-Rannsóknin byggist á eigindlegum viðtölum við félagsráðgjafa á Íslandi. Bæði 
sem starfa á höfuðborgarsvæðinu og úti á landi. Viðtölin koma til með að veita 
frekari innsýn í störf félagsráðgjafa.  

 
-Rannsakandi lofar þagnarskyldu og nafnleynd ef viðmælandi kýs það. 

 
 
 

Mér hefur verið kynntur tilgangur þessarar rannsóknar og í hverju þátttaka 
mín er fólgin. Ég er samþykk(ur) þátttöku. 
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Fylgiskjal 2 

Viðtalsvísir 

 

Bakgrunnsupplýsingar, aldur, kyn, starfsheiti, um starfið, hvað felst í starfinu, reynsla, helstu 

verkefni, hverjir koma að því, handleiðsla, kostir og gallar, vegalengdir, meðferðarúræði í 

boði, samanburður eða munur á milli RVK og sveitarfélags, nánd, fáir/margir starfsmenn, 

fjölskylda/vinir, samstarf við aðra, lög um félagsþjónustu sveitarfélaga, námið,  

 

Atriði til hliðsjónar 

-Hvað felst í starfi þínu (hlutverk og helstu verkefni)? 

-Ertu að sinna einu sviði (t.d. barnavernd) eða fleirum? Kemur þú ein/n að því eða fleiri? 

-Hver er starfsreynsla þín? 

-Hvað hefur þú starfað lengi sem félagsráðgjafi hér? (fá upplýsingar um fyrri 

félagsáðgjafastörf einnig, þá hvar og hvernig það var) 

-Hvernig er samstarfshópurinn, eru fleiri félagsráðgjafar að vinna með þér eða fólk með aðra 

menntun? 

-Telur þú búsetu skipta máli í starfi félagsráðgjafa? 

-Er mikil eða lítil nánd? – dæmi 

-Að þekkja skjólstæðingana/að þekkja ekki skjólstæðingana, kostur eða galli? 

-Hvernig upplifa fjölskylda og vinir starf þitt? 

-Hefur þú eða einhver nákomin þér orðið fyrir einhverju áreiti utan vinnustaðar/vinnutíma 

vegna starfs þíns? 

-Helsti munur á starfinu á höfuðborgarsvæðinu/sveitarfélagi (ef viðmælandi hefur reynsluna 

af hvoru tveggja) 

-Er langt í aðra kollega – handleiðslu o.fl.? 

-Aðskilnaður einkalífs og vinnu 

-Líkur vinnudeginum e-n tímann? 



-Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga, er eitthvað sem á ekki heima þar eða eitthvað sem þú 

telur vanta? 

-Tvöfalda hlutverkið – yfirvaldið og ráðagóði félagsráðgjafinn - togstreita 

-Skoðun á náminu, of höfuðborgarmiðað/landsbyggðarmiðað 

-Hverju myndir þú breyta 

-Annað 

 


