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Intervjuguide till lärarintervjuerna 

 

1. Berätta lite om dig själv:  ditt ämne/dina ämnen och hur länge du har varit lärare? 

  

2. Mediekompetens - definition och föreställningar om begreppet 

    2.1. Vad innebär mediekompetens för dig? 

    2.2. Vad lägger du in i begreppet - vilka associationer gör du 

    2.3. Hur ser du på att begreppet blivit allt mer diskuterat inom undervisningen 

    2.4. ICT är ett begrepp som används i skolan, hur ser du på det?  

           2.4.1 Vilken erfarenhet har du och i vilken grad behärskar du själv denna teknik? 

           2.4.1 I vilken grad behärskar eleverna denna teknik? 

           2.4.2 Hur påverkar din egen ICT kunskap och erfarenhet din föreställning om  

                    Mediekompetens i skolan?                                                                                                                                 

                                                                

3. Hur ser du på möjligheten att arbeta med mediekompetens i ditt ämne? 

    3.1. Hur tycker du att läroplaner, ämnesplaner och kursplaner tar upp detta? 

    3.2. På vilket sätt tolkar du dessa planer och hur översätter du dem i din egen undervisning? 

    3.3. Får du tillräckligt med stöd från dessa planer anser du eller saknar du något och i så fall 

           vad? 

    3.4. Hur pass fri händer tycker du att du har för att kunna hjälpa eleverna att utveckla en  

           mediekompetens? 

     

4. Hur gör du som lärare rent konkret för att eleverna ska utveckla sin mediekompetens? 

    4.1. Räcker det eller skulle du vilja göra mer, i så fall vad? 

    4.2. Hur påverkas undervisningen av elevernas tidigare Mediekompetens? 

    4.3. Hur tycker du att elevernas Mediekompetens ligger till över lag? 

  

5. Hur ser du på värdet av att vara mediekompetent? 

    5.1. Tycker du att det är viktigt att eleverna lär sig mediekompetens i skolan? I så fall  

           varför? 

    5.2. När har man användning av det? 

    5.3. För vem är det viktigt att vara mediekompetent? 

    

6. Hur pass Mediekompetent är du själv, anser du? 

 

7. Är det något mer du skulle vilja lyfta fram inom mediekompetens? 


