Sommaren 2022
Utblickar
Denna vår har inneburit ett krig i Europa. Vi har fått göra utblickar
utanför vår egen vardag och inblick i en verklighet som vi kan ha svårt
att ens föreställa oss. Förödelsen är svår materiellt men kanske främst
personellt. Barn och vuxna bär med sig erfarenheter som kommer
finnas med under hela livet. Genom att blicka utåt kan vi också få syn
på det som är nära. Vi har något att jämföra med och spegla oss mot.
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Det har under senaste tiden kommit många böcker om VFU, som riktar sig
till studenter, lokala lärarutbildare, LLU, och lärare i kurser med VFU. På
VFU:s hemsida finns en länk med namnet Utblickar. Där finns tips på
böcker som kan bidra till att upptäcka, utveckla och stödja den egna
lärarprofessionen och rollen som lokal lärarutbildare, LLU. Det finns en
kort ingress till varje bok med en presentation av författarna för att
underlätta överblicken och förhoppningsvis göra dig nyfiken på innehållet.
Alla böcker finns att låna på Högskolans bibliotek.
Genom att läsa, reflektera och samtala om innehållet kan dessa ”utblickar”
ge en möjlighet, att genom spegling av andras erfarenheter och tankar,
tolka det som sker till större förståelse, mening i situationen och kritiskt
omdöme. Det ger medvetenhet om kommunikationen och känslornas
betydelse och de kunskaper och färdigheter du har eller behöver.
Uppföljning av vår egen verksamhet, systematiskt och utifrån mål, kan
bidra till utveckling av lärarprofessionen under hela yrkeslivet. Ingen är
färdig, vi är alla på väg. VFU kan genom reflektionen tillsammans med
studenten också bidra med utblickar, att se på verksamheten utifrån
någon annans perspektiv.
Ett plus ett är lika med tre (1+1=3) är ett sätt att beskriva vad som händer
när jag använder något att spegla mig mot och begrunda, som att läsa en
text, skriva loggbok, prata med kollega eller student. Det händer något
som inte skulle hända om jag inte reflekterade mig mot något, det blir
något annat. Det blir alltså tre.
Fokus i reflektionen kan vara att utgå från det som man inte lyckades med
som det var tänkt. Utveckling sker genom viljan att förstå och ta lärdom av
misstagen, att i en lärandeorienterad reflektion i process integrera
ämneskunskaper med praktiska färdigheter, att i medvetenhet om
interaktion med andra hantera känslor och reaktioner. Att blicka på sig
själv ”utifrån”.
Tack för god samverkan
Detta VFU-nytt blir det sista jag skriver då jag nu kommer att gå in i nästa
fas i livet, nämligen pensionärslivet. Jag vill tacka er för god samverkan
genom åren! Det har varit en förmån att i samverkan få arbeta med den
verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningarna. Nu lämnar jag över till
min efterträdare Maryam Bourbour.
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