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Om samarbete mellan bibliotek och studentmentorer – ett 
(ganska) misslyckat projekt med potential 
 
Höstterminen 07 initierade Humaniora- och teologibiblioteken (HT-biblioteken) vid Lunds 
universitet ett samarbete med mentorsverksamheten på grundutbildningsnivån inom 
fakulteten. Projektet, som i korthet kan sägas handla om att uppmuntra studentmentorer att 
inkludera biblioteksrelaterade ämnen i sina mentorsträffar, har fortsatt att löpa under något 
olika former sedan dess. Projektet ska ses som ett led i HT-bibliotekens arbete med att 
marknadsföra vår undervisning och är en av flera aktiviteter för att möta ett dilemma inom 
verksamheten, nämligen trögheten som vi upplever hos många studenter att delta i våra 
undervisningspass. Motståndet tolkar vi bl.a. som ett relevansuppfattningsproblem; 
studenterna verkar inte se relevansen av den undervisning som biblioteken erbjuder. Detta kan 
i sin tur ha flera orsaker, t.ex. att vår undervisning inte integreras tillräckligt i det ordinarie 
kursinnehållet och därmed inte upplevs meningsfull. 
 
I det följande ska jag ge en kort bakgrund till mentorsverksamhet, i stort och på område HT 
vid Lunds universitet. Därefter redogör jag för projektets syfte, upplägg och utveckling. Av 
titeln på detta paper framgår att vi inte är tillfredsställda med projektet i dess ursprungliga 
form, men med den förändring som skett under den senaste terminen finns det all anledning 
att tro att vi kan förvänta oss en positiv utveckling. 
 

Bakgrund 
Mentorsverksamhet, eller SI-program (SI = Supplemental Instruction), kan ses som en modell 
inom det vidare begreppet peer tutoring, ett samlingsnamn för olika metoder och system där 
studenter undervisar studenter. SI utvecklades vid University of Missouri, Kansas City 
(UMKC) under mitten av 1970-talet. SI-mentorn, som själv har gått kursen han/hon är 
engagerad i och också genomgått viss utbildning i SI-metodik, lägger upp ett schema med 
träffar ca en gång per vecka. Här diskuteras innehållet i de ordinarie lektionerna, som t.ex. 
viktiga begrepp och teorier, under trivsamma och avspända former. Träffarna är alltså ett 
komplement till den ordinarie undervisningen och deltagandet är frivilligt (Congos & Schoeps 
1993). Det ska framhållas att mentorerna inte ska undervisa i direkt mening – det är en av 
grundvalarna inom SI-verksamheten, som betonas starkt – utan deras verksamhet ska alltid 
ses som något som kompletterar, härav supplemental i den engelska terminologin, den 
lärarledda undervisningen. 
 
En speciell aspekt av mentorsverksamhet bör påpekas, nämligen den att mentorerna själva har 
mycket att vinna på sitt engagemang. Tillfälle att planera, leda och summera en mentorsträff 
ger många anledningar att tänka över sin egen roll, sitt eget lärande och ledande. Denna 
viktiga del av mentorskapet har nyligen uppmärksammats i en antologi kring lärarskap och 
ledarskap vid Lunds universitet i form av ett kapitel med titeln ”Att tillvarata studenters eget 
ledarskap” (Bommenel & Irhammar 2009, 79-113).  
  
HT-fakulteten vid Lunds universitet har haft mentorsverksamhet i större skala sedan 
höstterminen 2002, och idag har de allra flesta ämnen SI-ledare på grundkursnivå. Sedan 
vårterminen 09 finns också SI-program för kurser på uppsatsnivå (mer härom nedan). En 
utvärdering av fakultetens SI-arbete i form av en enkätundersökning bland berörda 
ämneslärare gjordes under HT 08. Här framkom åsikten att bland de viktigaste uppgifterna för 
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en mentor är att ”ge studenterna hjälp med studieteknik och informationskompetens…”. En 
annan lärare menade att ”mentorsverksamhetens främsta syften bör vara … att förbättra de 
nya studenternas studieteknik så att de lär sig exempelvis hur man studerar mer effektivt och 
var man hittar rätt information…” (SI-verksamhet Humaniora-Teologi 2008). Dessa 
kommentarer kan ses som att vår projektidé, som ju bl.a. syftar till att förstärka 
informationskompetensens område i det ordinarie kursinnehållet, har stöd också bland lärarna. 
 

Projektets idé och syfte 
Projektidén uppkom under en högskolepedagogisk kurs där ett pedagogiskt utvecklingsprojekt 
skulle formuleras och utvecklas. Projektet inspirerades av tidigare erfarenheter av att engagera 
studenter inom olika slags biblioteksundervisning. Vid University of New Mexico General 
Library har man t.ex. arbetat med studentlärare i biblioteksundervisning (Deese-Roberts & 
Keating 2000). Här handlade det om ett mycket innehållsrikt program med flera moment som 
inkluderade såväl allmän datorkompetens som specifika informationssökningskunskaper. 
Resultaten var mycket goda, antalet deltagande studenter ökade t.ex. med 100 % från första 
till andra terminen som verksamheten var igång. Ett annat projekt som inspirerade var den 
verksamhet som bedrivits på Malmö Högskola, Bibliotek och IT och som redogjordes för vid 
Mötesplats inför framtiden 2005 (Tapia 2005). Studenter inom sjuksköterskeutbildningen 
undervisades i att söka i databasen PubMed av mentorer, så kallade studenthandledare, i 
samband med en uppsatskurs på B-nivå. Utvärderingen av projektet visar att såväl studenter 
som studenthandledare var nöjda, och lärare menar att kvalitén på studentuppsatserna höjts 
sedan metoden infördes. Man betonar också de vinningar som studenthandledarna själva 
erhöll i form av fördjupade kunskaper och ökade pedagogiska färdigheter.  
 
Syftet med HT-bibliotekens projekt är alltså att med lite ”draghjälp” från mentorerna öka 
studenternas relevansuppfattning av vår undervisning. Mentorerna har ju själva läst ämnet och 
kommer förhoppningsvis ihåg vilka svårigheter de stötte på när det gällde sådant som rörde 
biblioteket. De kan därför fungera som broar mellan oss bibliotekarier och studenterna. Om 
mentorerna uppmärksammar biblioteksrelaterade frågor och problem under mentorsträffarna 
och kanske ägnar en träff per termin åt biblioteket, knyts biblioteksundervisningen och dess 
olika moment tätare till själva kursinnehållet och blir kanske lättare att upplevas som relevant 
också i ett vidare sammanhang. Kanske kan mentorerna bidra till att studenterna upptäcker, att 
informationskompetens inte hänger löst utan är av betydelse såväl för deras studier som för 
det livslånga lärandet.  
 
Men ett kompletterande, och minst lika viktigt, syfte för vårt projekt är att bidra till 
studentmentorernas egen utveckling inom lärande och ledande i stort och inom 
informationskompetensens område mer specifikt.  
 

Projektets genomförande och utveckling 
Hur började då projektet hösten 07? Deltagandet var frivilligt, men efter att vi förhört oss hos 
terminens alla mentorer fick vi ett positivt gensvar från de allra flesta. Under ett 
tvåtimmarspass i slutet av augusti introducerade vi sammanlagt 24 mentorer till bibliotekens 
verksamhet för att försäkra oss om att de själva hade grundläggande kunskaper om 
bibliotekens resurser. Vi diskuterade också i vilken form de skulle kunna ta upp 
biblioteksrelaterade frågor under terminens kommande arbete. Vi erbjöd stöd i form av 
deltagande av oss vid mentorsträffar men också t.ex. möjlighet att disponera datorsalar för 
eventuella övningspass. Därefter fick mentorerna träffa sina ämnesbibliotekarier på respektive 
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ämnesbibliotek för att vi skulle säkerställa att de kände till de praktiska förhållandena kring 
kurslitteratur, kopiering, utskriftsmöjligheter etc. vid varje bibliotek. Ett antal e-postbrev 
skickades ut under terminens gång med påminnelse om möjligheten att t.ex. boka en 
bibliotekarie till en mentorsträff, och mitt i terminen kallade vi till ett lunchmöte för att höra 
lite närmare hur verksamheten löpte. I slutet av terminen fick mentorerna fylla i en 
utvärderingsenkät. Vi erbjöd projektet även under vårterminen 08 (då engagemanget var 
mycket skralt hos mentorerna) och likaså under hösten samma år (då ett tiotal mentorer visade 
intresse).  
 
Projektet som sådant kan i sin ursprungliga form, att involvera mentorer på grundkurserna, 
inte anses ha varit framgångsrikt. Från början var mentorerna entusiastiska till att delta i 
projektet, men under terminernas lopp är det mycket få som har hört av sig för support. Av 24 
mentorer den första terminen var det bara tre som kontaktade oss för deltagande vid en 
specifik mentorsträff, och enligt projektutvärderingarna, som bara besvarades av tre mentorer, 
hade de inte heller i någon större utsträckning pratat om biblioteksrelaterade företeelser på 
sina mentorsträffar.  
 
Hur ska vi tolka projektets resultat? Varför behöll inte t.ex. mentorerna från hösten 2008 sin 
entusiasm från terminens början? Är de kanske själva för osäkra på sådant som har med 
bibliotekens verksamhet att göra för att bemöta studenternas eventuella frågor? Var vi för 
otydliga med vad vi kunde erbjuda att hjälpa till med? Är konkurrensen om ämnen att ta upp 
under mentorsträffarna för stark för att biblioteksfrågor ska få plats?  
 
Trots det magra resultatet tycker vi ändå att det inte är projektidén i sig det är fel på utan att 
det kanske snarare handlar om att hitta de rätta formerna och kanske den rätta nivån i 
utbildningsstrukturen för ett samarbete mellan mentorer och bibliotek. Därför har vårt 
ursprungliga projekt med fokus på grundkursmentorerna utvecklats till att sedan en termin 
tillbaka istället vända sig till mentorer på uppsatskurser.  
 
Beroende på hur ämnesstrukturen ser ut finns det sedan vårterminen 09 nu mentorer även på 
kurser på fortsättningsnivå eller kandidatnivå, d.v.s. den nivå inom respektive ämne där 
studenterna för första gången skriver ett mer omfattande vetenskapligt arbete. Mentorerna har, 
naturligtvis, själva erfarenheten av att skriva uppsatser inom ämnet. Till sin hjälp har de ett 
tryckt kompendium, Supplemental instruction på uppsatskurs, med tips på uppläggning av 
mentorsträffarna och frågor som de kan arbeta med. Här ges också, genom tips från 
biblioteken, länkar till ett antal av de läranderesurser som Lunds universitets bibliotek har 
producerat kring olika aspekter av vetenskapligt skrivande och akademisk hederlighet. 
Undertecknad har medverkat vid introduktionerna i våras och inför höstens verksamhet. I 
våras fokuserade jag på akademisk hederlighet efter önskemål från mentorshandledarna. Inför 
hösten lade vi till moment även kring akademiskt skrivande mer generellt efter önskemål från 
uppsatsmentorerna själva. Med utgångspunkt i det som vi på biblioteken går igenom på våra 
undervisningspass för uppsatsstudenter gav jag tips och idéer på resurser och övningar som 
mentorerna skulle kunna ta hjälp av vid en diskussion kring t.ex. referenshantering, 
akademisk hederlighet eller annat som har med det vetenskapliga skrivandet att göra. 
 
Efter vårterminen har vi fått uppfattningen att vi har mer att tillföra vad gäller stöd till 
mentorernas arbete på uppsatsnivån och att vi här också kan förvänta oss en tydligare dialog 
från mentorernas sida. Vid introduktionen för höstterminens uppsatsmentorer var intresset 
stort, och vi är mycket nyfikna på i vilken utsträckning de kommer att anta erbjudandet om 
samarbete. 
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Avslutning 
I HT-bibliotekens sammantagna undervisningsverksamhet är naturligtvis mentorsprojektet 
bara en liten del. Men det är tillfredsställande på flera punkter att vidga dialogen och 
samarbetet kring undervisning till att innefatta inte bara våra lärare utan också våra studenter. 
Mentorerna delar erfarenheter med studenterna, de har läst samma kurser, har själva haft 
frågor som rört biblioteksrelaterade företeelser. De kan fungera som samarbetspartners i 
diskussioner kring vad studenter vill ha när det gäller bibliotekens undervisningsverksamhet. 
Om vi dessutom kan bidra till de enskilda studentmentorernas egen utveckling mot 
pedagogisk erfarenhet och ledarskap är ju vinningen dubbel.  
 
Det finns ytterligare en aspekt av projektet jag vill framhålla. Rapporten Humaniora i 
yrkeslivet (Schoug 2008) behandlar vilken roll studier inom humaniora- och teologiämnen 
spelat för personer som nu befinner sig i arbetslivet. Ett antal f.d. humaniorastudenter vid 
Lunds universitet har intervjuats rörande vilka kompetenser man anser sig ha fått genom dessa 
studier och vilka områden inom studierna som upplevs som relevanta för framtida 
anställningar. Tvärtemot vad som brukar anses framkommer det att humaniorastudier lönar 
sig. Många av de kompetenser man som humaniorastudent får genom sina studier utöver 
ämneskunskaper, som t.ex. kritiskt tänkande, kunskaper att uttrycka sig i tal och skrift, 
kunskaper i främmande språk och i informationshantering etc.,1 efterfrågas av arbetsgivare 
och är just det som gör studenterna anställningsbara. Problemet är dock att dessa kompetenser 
inte verkar tydliggöras i tillräcklig utsträckning för studenterna. Rapporten menar därför att 
lärarna bättre borde kommunicera vilka kompetenser, utöver de rena ämneskunskaperna, som 
studenterna får med sig genom sina studier, och på vilket sätt de kan komma till användning i 
yrkeslivet (Schoug 2008, 101-104).  
 
Här kan biblioteken bidra. Just de kompetenser bibliotekens undervisning syftar till, god 
informationskompetens, gör studenterna eftertraktade på arbetsmarknaden. Genom att öka 
relevansuppfattningen, bl.a. genom samarbete med studentmentorer, av innehållet i den 
undervisning vi utför hjälper vi studenter till ökad medvetenhet om vilka kompetenser de får 
med sig från sina studier och som kan göra dem anställningsbara.  
 
Internationellt har samarbete mellan bibliotek och SI-verksamhet efterlysts. I våras gick det ut 
en fråga på mailinglistan SI-net, där samarbetsprojekt efterlystes. Några få exempel har 
uppmärksammats, däribland vårt vid HT-biblioteken i Lund. Man är enig om att det finns 
vinningar att göra för alla parter när det gäller samarbete mellan bibliotek och SI-
verksamheter. Som Karla Strand, director för SI-programmet på Carroll University, WI, 
påpekade i sitt inlägg på listan i maj: ”the possibilities are really endless”. 
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