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Utskottet för kunskap och kultur i Nordens betänkande över 

Delegationsförslag om medie- og informationskunnighet 

Förslag 

Utskottet för kunskap och kultur i Norden föreslår att 

 

Nordiska rådet lägger meddelandet till handlingarna och anser att Rek 11/2020 

vad angår Delegationsförslag om medie- och informationskunnighet för rådets 

del är slutbehandlad 

Bakgrund 

Rekommandationen har følgende ordlyd: 

 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

 
att utpeka en arbetsgrupp vars roll det blir att utarbeta en policy om utbildning i 
medie- och informationskunnighet som når till alla åldersgrupper” 

 

Meddelande från Nordiska ministerrådet 

Nordisk Ministerråd har en lang tradition for at arbejde med spørgsmål relateret til 

medie- og informationskundskab (MIK). Dette ses blandt andet i Nordicoms mange-

årige arbejde på området, men også gennem flere konkrete initiativer. Heriblandt 

kan nævnes publikationen ”Fighting Fakes – the Nordic Way” fra 2018, som giver en 

række konkrete anbefalinger om håndteringen af falske nyheder. 

 

Arbejdet med MIK er også en del af Nordisk Ministerråds handlingsplan for 2021-

2024 i form af det tværsektorielle projekt om udviklingen af et nordisk MIK-index. 

Forventningen er, at dette index skal kunne anvendes til at måle kundskaben i de 

nordiske befolkninger ud fra en række indikatorer, så man derigennem får bedre mu-

lighed for at lave målrettede indsatser. Det er de nationale medieråd i de fem nordi-

ske lande, som er gået sammen om dette udviklingsprojekt, som altså finansieres af 

Nordisk Ministerråd. Projektet afsluttes efter planen i slutningen af 2022, og Nordisk 

Ministerråd vil gerne afvente resultaterne fra denne indsats, før der igangsættes nye 
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tværnordiske initiativer på området.  

 

Nordisk Ministerråd ønsker dermed ikke på nuværende at nedsætte en arbejdsgruppe, 

som det fremgår af rekommandationen, og Ministerrådet anser dermed, at rekomman-

dationen ikke kan imødekommes. 

 

Utskottets synpunkter 

Utskottet för kunskap och kultur tackar för Nordiska ministerrådets svar på Rek. 

11/2020 om Medie- och informationskunnighet. Nordiska ministerrådet har i sitt svar 

meddelat att de avser att finansiera ett medie- och informationskunnighetsprojekt 

på initiativ och i regi av de nordiska mediemyndigheterna. Syftet med projektet är att 

ta fram ett MIK-index som ska kunna mäta medie- och informationskunnigheten hos 

befolkningen.  

 

Då detta inte är exakt det som Nordiska rådet efterfrågade anser Nordiska minister-

rådet att de inte har uppfyllt rekommendationen. 

 

Ett enigt utskott ansåg dock att projektet väl svarar mot utskottets önskan om att 

påbörja ett arbete om att stärka medie- och informationskunnigheten i Norden, även 

om ministerrådets angreppsätt är annorlunda jämfört med rekommendationen. Ut-

skottet önskade även att få mer information om projektet på det planerade sam-

rådsmötet med de nordiska kulturministrarna under sessionen i Köpenhamn. 
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