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Inledning
Denna presentationen kommer att handla om det mentorsprojekt som Bibliotekshögskolan
(BHS) startade VT-01. Först med planering för att sedan verkställa under HT-01/VT-02 och
slutföra med en utvärdering i september -02.

Sedan ämnet institutionaliserades och utbildningen akademiserades har yrkesidentiteten för
biblioteks- och informationsvetare förändrats avsevärt. Kontakten med fältet har av naturliga
skäl minskat då praktik inte längre förekommer, såsom den brukade göra under många år. Vi
vill betona att mentorsprojektet inte skall vara ett alternativ eller ett komplement till
praktiken. Det ska istället vara ett led i den utbildningsstruktur, som nu ges från vår
institution.  

Syfte 
I syfte att upprätta kontakt mellan studenter på Bibliotekshögskolan och bibliotek eller andra
informationsverksamheter initierar BHS ett mentorsprojekt. Syftet är att studenterna genom
samtal med företrädare för bibliotek eller andra informationsverksamheter skall få insyn i
praktisk biblioteks- och informationsverksamhet. Vidare är syftet att dessa företrädare genom
mötet med studenterna kan få en inblick i utbildningens uppläggning och innehåll. 

Mål 
Målet för studenterna är att inhämta kunskap om en biblioteks- eller informationsverksamhet,
såsom denna upplevs på plats samt knyta personliga kontakter med olika
verksamhetsföreträdare. Målet för verksamhetsföreträdare är att genom samtal med en student
få inblick i utbildningen vid BHS, samt att knyta personlig kontakt med en blivande
biblioteks- och informationsvetare. Vidare kan ett mål för verksamhetsföreträdarna vara att
uppnå tillfredsställelsen att överföra en del av de erfarenheter som han/hon äger såsom
representant för en tidigare generation av till exempel bibliotekarier och/eller dokumentalister.

Målet för BHS är att underlätta för de studenter som saknar insyn i praktisk biblioteks- och
informationsverksamhet att skaffa sig denna kunskap inom ramen för utbildningen.
Ytterligare ett mål för BHS är att sprida insikt om utbildningens utveckling bland fler
yrkesverksamma. Detta bör kunna utgöra en god grund för mer konstruktiva diskussioner
mellan verksamhetsföreträdare och utbildningsföreträdare om utbildningen i biblioteks- och
informationsvetenskap och den professionella utvecklingen. 

 

Projektets utformning
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Mentorsprojekt är relativt vanligt förekommande på arbetsmarknaden där till exempel chefer
kan stötta varandra i olika situationer. De flesta erfarenheter av mentorsprogram är mycket
positiva både vad det gäller individen och organisationen. Dock är det ovanligt att man inom



ramen för en utbildning försöker upprätta mentorskap mellan verksamhetsföreträdare och
studenter.

BHS uppgift blev att hitta intresserade studenter och yrkesverksamma inom vår profession
samt förmedla och understödja kontakter mellan studenter och
verksamhetsföreträdare/mentorer. Tanken var att studenten/adepten och mentorn tillsammans
skall forma mentorskapet som ett givande och tagande från bägge parterna. Vidare skall
mentorerna dela med sig av sina erfarenheter och fungera som stöd och bollplank.

Det är viktigt att mentorn försöker förmedla till studenten hur en organisation inom det egna
fältet arbetar och hur verksamheten fungerar. Mentorn bör vidare uppmuntra studenten till
nya tankar, när han eller hon har kört fast eller tappat gnistan. Även kanske höra av sig för att
höra hur det går vissa dagar! 

Mentorer har självfallet en bredare uppgift än att bara vara lärare – i Nationalencyklopedin
beskrivs en mentor som ”En uppfostrare, lärare, i nyare språkbruk särskilt den äldre, erfarne
chef som på företagsledningens uppdrag vägleder en eller flera yngre medarbetare i deras
personliga och professionella utveckling. Många företag använder sig mer eller mindre
systematiskt av mentorer som ett led i sin personal- och chefsutveckling”

Listan kan bli lång om VARFÖR ett mentorsprojekt bör finnas. 
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Projektet vänder sig till studenter från termin 3 (av 4). Detta för att dessa studenter snart är
färdiga och vill ut på arbetsmarknaden. Vi gick ut med information om projektet till de olika
klasserna och uppmanade intresserade studenter att skriva en motivering till varför just de
skulle delta i projektet. I denna skriftliga motivering var det viktigt att studenterna berättade
vad de ville få ut av projektet och eventuellt önskemål om ort och till vilken typ av biblioteks-
och informationsverksamhet man önskade ha en mentor inom (exempelvis högskole-, folk-
eller skolbibliotek)

Omkring 40 studenter skrev en motivering om varför de ville delta – att det initialt skulle vara
20 studenter som fick denna möjlighet var bestämt från början! Varför? Vi hade självklart
vissa begränsningar att administrativt hantera projektet . 

Fick vi några pengar? Ja, det fick vi – Högskolan i Borås gav oss ett startkapital
som möjliggjorde att ersätta hitresta mentorer samt att bjuda in föreläsare.

Länk till årets information kring mentorsprojekt HT 2002:
http://www.hb.se/bhs/Master/mentor02.htm  
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Det var inte lätt att sortera ut agnarna från vetet, när vi fick många intressanta motiveringar
från studenter, som med liv och lust ville delta i projektet.

Många studenter angav att nu, när den akademiska utbildningen var vid sitt slut och
vägskälens tid var inne, kunde mentorskontakten hjälpa till med att ge en bakgrund för detta
vägval. Många ville få en bild av ”verkligheten”, andra efterlyste visioner och fortsatt



personlig utveckling inom fältet. Väldigt många underströk att ett givandet och tagandet
verkligen var viktigt. Knappast ingen angav att detta skulle vara en presumtiv
arbetsförmedling. Glädjande nog! 
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Två av oss som arbetar med projektet har lång erfarenhet från fältet så det föll sig naturligt att
vi ringde upp före detta kollegor och personer vi stött samman med under vår yrkesbana.
Valet av studenter föll åt det håll där vi kunde para ihop dem med lämpliga mentorer. I några
fall ringde vi de bibliotek och organisationer som en student explicit hade önskat att få en
mentor hos.

I årets upplaga av Mentorsprojekt 2002 har vi sett andra möjligheter att hitta mentorer till
berörda parter. En del gamla mentorer från förra året har också valt att ställa upp som mentor
en gång till.
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När vi valt en mentor till varje student/adept skickade vi ut meddelande till alla berörda parter
med e-postadresser att de kunde ta den första kontakten den vägen. Bland annat uppmanade vi
alla par att byta adresser och telefonnummer med varandra. 

Vi anordnade en inledande föreläsning/seminarium i Borås om mentorskap för studenter och
verksamhetsföreträdare/mentorer. Föreläsaren var Madeleine Löwing, som arbetar på
Pedagogen Ämnesdidaktik vid Göteborgs universitet. Hon berättade om sin upplevelse av
mentorskap, om sin erfarenhet av relationen adept/mentor. Som vi tidigare nämnt är inget
mentorskap det andra likt och utformandet av varje mentorsprojekt unikt. Vi utarbetade dock
riktlinjer, där vi angav att parterna skulle träffas minst 2 ggr/termin på mentorns arbetsplats.
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I september kommer vi att ha en avrundning av projektet där alla studenter och mentorer som
deltog i första omgången medverkar. Under den avslutande samlingen kommer både en
skriftlig och en muntlig utvärdering att göras. I skrivande stund kan vi alltså inte presentera
någon utvärdering, utan vi redovisar våra egna intryck och den feedback vi fått från studenter
och mentorer. Till Mötesplats inför framtiden kommer vi alltså ha mer att berätta om denna
del.
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Vi ser att det finns ett behov av att utveckla ett samarbete och en relation mellan fältet och
studievärlden. Vi anser vidare att det är väsentligt att adepten försöker förstå förhållandet
mellan ämnet biblioteks- och informationsvetenskap och det praktiska arbetet ute på fältet.
Därför anser vi som arbetar med det här projektet, att det är viktigt att vi arbetar vidare med
att erbjuda denna typ av projekt för studenterna/adepterna.
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��var den person Odysseus anförtrodde uppfostran av sin son Telemachos, därav
begreppet ”mentor” i betydelsen rådgivare. 


