Riktlinjer för nätverket MIK Sverige
Följande riktlinjer gäller för nätverket MIK Sverige under uppbyggnadsåret 2020.
Dessa riktlinjer kommer att utvärderas och revideras utifrån nätverkets behov och Statens medieråds
uppdrag.

Bakgrund:
Begreppet medie- och informationskunnighet (MIK) lanserades i Unesco-skriften Media and information
literacy curriculum for teachers (2011). Unescos definition är mycket omfattande, vilket föranledde
Statens medieråd att 2013 utarbeta en kortare definition: ”Medie- och informationskunnighet är de
kunskaper och förmågor som krävs för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i
olika medier och sammanhang.” Statens medieråd har under 2019 påbörjat ett arbete för att se över
och utveckla definitionen av begreppet MIK.
Den 26 september 2019 gav regeringen Statens medieråd i uppdrag att förstärka arbetet för ökad
medie- och informationskunnighet (Ku2019/01659/MD). I uppdraget ingår att:
•
•
•
•

skapa ett nätverk för aktörer som arbetar med frågor relaterade till MIK.
bygga upp en plattform för kunskaps- och informationsspridning.
kartlägga utvecklingen på MIK-området.
utveckla myndighetens MIK-resurser.

Statens medieråd har rollen som nod i det nationella MIK-arbetet. Som nod skapar Statens medieråd
nätverket MIK Sverige.

Syfte och mål:
Syftet med nätverket är att genom samverkan utveckla kunskap och effektivisera arbetet inom MIKområdet – och därigenom stärka medie- och informationskunnigheten hos alla i Sverige.
Mål för nätverket under uppbyggnadsåret 2020 är därför att:
•
•
•

möjliggöra samverkan mellan aktörer som arbetar med MIK.
bidra till en kunskapsplattform för MIK.
bidra till utvecklingen av svensk kartläggning av insatser och aktörer inom MIK-området.

Nätverket:
Nätverket utgörs av aktörer som arbetar med MIK. I nätverket ska medlemmarna aktivt:
•
•
•

samarbeta och identifiera behov av insatser.
stödja varandras arbete genom kunskapsdelning och metodutveckling.
synliggöra och medvetandegöra behovet av MIK.
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Nätverkets styrning:
Under uppbyggnadsåret leds nätverket av en temporär styrgrupp. Denna består, utöver Statens
medieråd, av Kungliga biblioteket, Myndigheten för press, radio och tv och Svenska Filminstitutet.
Statens medieråd är ordförande och administrerar nätverkets kommunikation, gemensamma
aktiviteter och möten. Statens medieråd har tolkningsföreträde vid inriktningsbeslut under
uppbyggnadsåret.
Statens medieråd har ansvar i den styrgruppen att:
•
•
•

facilitera och koordinera samverkan.
skapa mötesplatser för nätverket.
leda arbetet med nätverkets arbetsplan 2020.

Övriga parter i styrgruppen har ansvar att:
•
•
•

bidra med personella resurser för arbete i styrgruppen.
kommunicera information, insatser och aktiviteter om nätverket i sina kanaler.
medverka i framtagandet av nätverkets arbetsplan 2020.

Medlemskap i nätverket:
Under uppbyggnadsåret bjuder Statens medieråd in till medlemskap i nätverket. Aktörer som bjuds in
är verksamma inom den offentliga sektorn och den idéburna sektorn. Genom medlemskap ställer sig
den sökande bakom nätverkets riktlinjer. Om det uppstår tveksamheter om medlemskap och
eventuellt avslag på ansökan fattar Statens medieråd beslut efter inhämtade synpunkter från
styrgruppen.
Nationella nätverksträffar för samtliga medlemmar arrangeras max två gånger per år. Därtill kan
specialinriktade möten anordnas av Statens medieråd.
Medlemmar i MIK Sverige förväntas att:
•
•
•
•

bidra till den gemensamma kunskapsplattformen genom att dela med sig av relevant kunskap,
kompetens och erfarenheter.
tillföra uppgifter inom sina kompetensområden till den svenska kartläggningen av insatser och
aktörer inom MIK-området.
kommunicera information till och från nätverket i sina kanaler.
representera sin verksamhet under nätverksträffar.

Riktlinjer antagna under möte med temporär styrgrupp vid Statens medieråd 10 december 2019.
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