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BHS mentorsprojekt 
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Bakgrund: 

Bolognadeklarationen innehåller tre övergripande mål: 

• att främja rörlighet 
•  att främja anställningsbarhet samt 
•  att främja Europas konkurrenskraft/attraktionskraft som 

utbildningskontinent. 

Med fokus på det andra målet, att främja anställningsbarhet, har vi utvecklat en 
idé för att knyta utbildning och profession närmare varandra. Genom att 
mentorer, verksamma bibliotekarier kopplas till utbildningen under 
programmets tre sista terminer kan ett ökat kunskapsutbyte ske mellan 
utbildningspraktik och yrkespraktik. Detta stämmer väl överens med högskolans 
profil.   

Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan har 
som ambition att ha ett tätt samarbete med biblioteksfältet. Relationen mellan 
utbildning, forskning och praktik uppmärksammas därför på olika sätt under 
utbildningen. Under utbildningen skaffar studenterna sig beredskap att möta 
förändringar i arbetslivet och lär sig hur de kan följa kunskapsutvecklingen inom 
ämnet. Flera av kurserna tar sin utgångspunkt i bibliotekspraktiken och relaterar 
denna till teorier och forskning inom ämnet. Flera av kurserna i programmet 
innehåller studiebesök på olika bibliotekstyper, projektarbeten på bibliotek och 
inbjudna gästföreläsare från praktiken.   

Studenterna kommer under tre terminer att träffa mentorer, företrädare för olika 
biblioteksverksamheter. Dessa möten sker i första hand på mentorns arbetsplats. 
Genom att mentorn delar med sig av sina erfarenheter får studenterna nya 
perspektiv på vad det innebär att vara bibliotekarie, kontakter med potentiella 
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arbetsgivare och förberedelse inför arbetslivet. Mentorn får bl.a. en inblick i den 
nya utbildningen och information om ny forskning som bedrivs på BHS. 
Mentorskapet ska därmed vara utvecklande för båda parter. Mentorsgruppen 
kommer att vara en av flera referensgrupper från fältet som kan vara med och 
diskutera utbildningen i förhållande till fältets behov och utmaningar  

Genomförande  

Tanken med mentorsprogrammet är att studenterna under utbildningens sista år 
träffar mentorn 2-3 gånger per termin. Deltagande i mentorprojektet är frivilligt 
Studenterna får under dessa möten möjlighet att diskutera hur deras kunskaper 
från utbildningen kan tillämpas i praktiken med mentorn. Distansstudenter har 
ett lite annorlunda upplägg. 

Inför starten av varje mentorsprojekt bjuds mentorer och studenter till Borås för 
ett första möte med varandra. Där introduceras projektet, dess syfte och mål 
samt ges en föreläsning kring handledarrollen och begreppet reflekterande 
praktiker. Mentorerna får ingen ersättning i form av betalning, men erbjuds 
gratis deltagande i konferensen Mötesplats inför framtiden, Borås stadsbibliotek 
och Högskolan i Borås. Vid konferensen har vi en särskild workshop för alla 
mentorer och studenter som deltar i konferensen där erfarenhetsutbyte sker.   

Ett verktyg som vi valt att använda oss av är loggboken. Studenterna och 
mentorerna använder sig av denna för att notera aspekter som kommer upp, 
reflektera över mötena och sammanfatta sina erfarenheter. Den är också utmärkt 
att ha som referenskälla att kunna gå tillbaka till. 

Erfarenheter – utvärdering 

I det första mentorsprojektet som genomförts anmälde sig 50 studenter. Den 
geografiska spridningen sträckte sig från Småland i söder till Stockholm som 
nordligaste utpost. Den största koncentrationen av deltagande bibliotek var i 
Västra Götalandsregionen.  De bibliotekstyper som i denna första omgång kom i 
fråga var folkbibliotek, skolbibliotek och universitets- och högskolebibliotek. 27 
antal mentorer utspridda på dessa bibliotek deltog. 

Efter det att det första mentorsprojektet slutförts samlade vi de mentorer och 
adepter som kunde till ett avslutande utvärderingsmöte. Till de som inte kunde 
delta skickade vi en utvärderingsblankett som de ombads att fylla i och sända till 
oss. Totalt fick vi in svar från 13 adepter och 11 mentorer.  
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Vi har sammanfattat de svar som inkommit från såväl mentorer och adepter och 
resultatet av utvärderingen blev: 

1. När det gäller synpunkterna på introduktionsträffen i Borås för mentorer 
och adepter framkom det att mentorerna överlag tyckte att den var bra 
och ambitiöst upplagd. Det fanns ett värde i att träffa andra mentorer 
samt sina adepter förstås. Föreläsningen kring mentorskap, där vi 
”lånat” in en föreläsare från Pedagogiska institutionen fick ett blandat 
omdöme där de tyckte den var givande och intressant men lite negativt 
att fokus var riktat mot lärare och skolmiljö. Så där efterlystes mer fokus 
riktat mot en bibliotekskontext.                                                    
Adepterna tyckte att det kom fram mycket nyttig och värdefull 
information men efterlyser mer klara riktlinjer och mål med projektet. 
Positivt att på ett avslappnat sätt få träffa sina mentorer, en del tyckte 
dock att tiden för detta var lite knapp. När det gäller föreläsningen var 
också här kritiken riktad mot att den var för skol- och lärarinriktad. 

 
2. När det gäller frekvensen på träffarna så hade vi gått ut med en 

rekommendation på 2-3 träffar per termin. Det verkar också vara den 
vanligaste frekvensen som har tillämpats. Den första kontakten efter det 
initiala mötet i Borås inträffade mellan en och två månader. Det stora 
undantaget, som gäller i stort sett samtliga, gäller den sista terminen då 
studenterna skriver sin uppsats. Här har mötesfrekvensen gått ner eller i 
många fall helt uteblivit. 

 
3. Det första mötet är ju också kanske det viktigaste mötet och 

mentorernas intryck från detta möte har varit överlag positiva. Till det 
positiva har framförts studenternas intresse och engagemang. Att 
mentorerna också fått en inblick i dagens bibliotekarieutbildning har 
upplevts positivt. Många använde detta första möte till att sätta upp 
rutiner för de framtida mötena. Till det negativa framförs det 
osäkerheten på vad som faktiskt förväntades av dem som mentorer. 
Adepterna framhåller att det var mycket positivt, lite nervöst men 
mentorerna var väl förberedda. Mötena präglades av prestigelöshet och 
diskussionerna flöt på bra. En hel del av dem fick också möta 
mentorernas kollegor och fick en visning av biblioteket och det  
upplevdes mycket positivt. Många framhåller att det första mötet gick 
över förväntan. Två stycken tar dock upp osäkerheten om vad som 
förväntades av mentor/adept.  
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4. På frågan vad som har varit bra med mentorsprojektet svarar i stort sett 
alla mentorerna att studenternas stora intresse och engagemang varit det 
som upplevts mest positivt. Att mentorerna också fått ett bra utbyte av 
information om hur utbildningen ser ut idag framfördes speciellt. Flera 
framhåller också själva idén med projektet har varit bra. Detta med att 
utbildningen möter fältet och vice versa.  Ett närmande mellan 
profession och utbildningen har ju länge också efterfrågats. Från 
adepternas sida framhöll alla vikten av att få se och få insikter i det 
praktiska biblioteksarbetet. En del fick även möjlighet att själva delta i 
det praktiska arbetet, vilket upplevdes som mycket positivt. 
Mentorernas engagemang och intresse för studenterna själva och den 
utbildning det går beskrivs som bra. Att det blev både ett givande och 
tagande. 

 
5. Under saker som varit mindre bra påtalas vikten av att ha flera adepter 

samtidigt för att få bättre dynamik i diskussionerna. Svårigheter att få 
till gemensamma tider är också något som kommit fram. Viss osäkerhet 
kring den egna rollen påtalas också. Bland studenterna framför en del att 
de hellre skulle få vara med i det praktiska biblioteksarbetet. Ibland var 
det svårt att hitta diskussionsämnen. Även här påtalades viss svårighet 
att hitta gemensamma tider. 

 
6. På frågan hur kontakterna och mötena varit svarar mentorerna att de 

överlag varit bra. Det var kanske lite trevande i början innan de arbetat 
fram en struktur för de fortsatta kontakterna. En annan aspekt som togs 
upp var möjligheten att få reflektera över den egna yrkesrollen och hur 
man arbetar.  Flera studenter beskriver att det blev över förväntan. De 
lovordar mentorerna och deras kollegors intresse och engagemang. De 
har fått en bra inblick i verksamheten och även träffat andra anställda på 
biblioteket. De som också fick arbeta praktiskt var mycket nöjda med 
detta. Kanske hade de velat ha lite tätare kontakter. 

 
7. Loggbokens användande och användbarhet har varit av skiftande 

karaktär. De av mentorerna som använt sig av den har uppfattat den som 
ett bra stöd och hjälpmedel. De har fört korta noteringar om vad som 
avhandlats och tagit upp punkter att diskutera inför kommande möten. 
Några av de som inte använt sig av loggboken tycker att vi ska trycka på 
användandet av den inför kommande mentorer och adepter. Många 
ångrar sig att de inte använt sig av den i större utsträckning. Andra som 
inte använt sig av loggboken har inte tyckt att det behövts.                                                            
När det gäller adepterna var det liksom bland mentorerna ett skiftande 
användande med ungefärligt samma argument. Flera av dem säger att 
ambitionen var hög till en början men sjönk efterhand. 
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8. På frågan om vilka råd de kan ge oss inför det fortsatta arbetet med 

mentor/adept projektet framhöll mentorerna tydligare riktlinjer för vad 
man bör ta upp, viktiga frågeställningar som kan diskuteras. Kanske låta 
adepterna samlas mellan mötena för att jämföra och gemensamt 
diskutera frågor att ta upp med mentorerna. Förläggning av projekttiden 
bör tidigareläggs eftersom den sista terminen, dels innehåller en 
fältstudie och dels ett avslutande uppsatsarbete. De som bara hade haft 
en adept uttryckte att det vore bra med flera adepter eftersom det då 
skapar en bättre dynamik i gruppen och fler diskussionsfrågor kan 
komma upp. Det vore också bra om studenterna var bättre förberedda 
inför mötena. Några efterlyste också lite stöd från institutionen under 
projekttiden. Adepterna efterlyste också lite tydligare riktlinjer och 
förslag på aktiviteter som kan göras. Olika teman/problem att ta upp 
med mentorerna. Ge mentorerna mer information om hur utbildningen 
ser ut idag så att vi kan föra bättre diskussioner. Adepterna hade också 
gärna sett att de kunde träffas under projektets gång för att utbyta 
erfarenheter och ge varandra tips om vad man kan göra och ta upp med 
sina mentorer. Många av dem efterlyste också en tidigareläggning av 
projektet p.g.a. den arbetsbelastning som är framförallt den sista 
terminen. En gemensam PingPong area för mentorer och adepter skulle 
också kunna vara en idé. 

 
9. På den avslutande frågan huruvida de fortsatt skulle hålla kontakten 

svarade merparten av mentorerna att det kommer de att göra eller 
åtminstone vara öppna för det om adepterna så önskar. När det gäller 
adepterna var det lite mer avvaktande. Där var det ungefär hälften som 
svarade att de kommer ha en fortsatt kontakt medan den andra halvan 
svarade nej eller troligtvis inte. 
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