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Stina
Olsson
–
Ålder: 37 år
Yrke: Förskollärare
Utbildning: Förskollärarutbildning,
naturvetenskaplig inriktning
Kommun: Sunne
Anställningstid: 1 år

Hon har jobbat som fjällguide och med annan aktivitetsturism, bland annat inom forsränning, klättring och
skidåkning i Kiruna. Stina har även rest jorden runt och
sökt äventyr och utmaningar.
– En av de saker jag lärde mig av den resan var nog att
jag ville jobba med människor. Att det var det som var en
del av sökandet. Man träffade olika människor och fick
se att man kan göra på olika sätt och att allt inte måste
vara och göras inom en och samma ram.
För ett år sedan blev Stina Olsson färdig med sin förskollärarutbildning och ser det som en av sina största
uppgifter i jobbet att ”packa barnens ryggsäckar med
goa grejor för framtiden”.
Efter att ha provat på yrket som vikarie, före utbildningen, insåg hon vilken viktig roll förskollärare har i
starten på livet. Att de kan vara med och bidra till något
bra, till exempel att tidigt hinna fånga upp det som behövs, som olika former av stöd. Att förskolan är med och
bidrar till trygghet, både för familjen och barnen.
– Vi jobbar mycket med värderingar, att vi är goda mot
varandra och att barnen får med sig det.
Stina Olsson tycker att det handlar om att ge barnen
en grund att bygga vidare på. Även om ingen kan säga
hur värderingarna påverkas i framtiden, så finns det de
fick med sig som små någonstans i medvetandet.
Hon jobbar på en förskoleavdelning för barn mellan ett och tre år med 17 barn i gruppen. Till de frågor
som hon brinner för just nu hör språket. De jobbar med
ett språkprojekt på förskolan där de bland annat lyfter

fram hur viktig högläsning är för barnens språkutveckling. Stina går även en utbildning i tecken som stöd, som
också förstärker språkverksamheten eftersom det ger
barnen möjlighet att göra sig förstådda på fler sätt.
Att utveckla språket är en sak, att använda sina röstresurser är en annan. På den förskola Stina jobbar på
arbetar man mycket med ljudnivåer. För att hålla volymen på en bra och hållbar nivå delar de upp gruppen i
olika rum, och barnen använder material som inte låter
för mycket.
– Det är jobbigt, för barnen framförallt, med för mycket
ljud under en arbetsdag.
Hög ljudvolym är därför inget problem på hennes arbetsplats. Men några få nackdelar ser hon, som att det,
eftersom hon jobbar med små barn, blir mycket lyft och
att bära på barnen. En annan nackdel är att det ibland
är stora barngrupper, vilket gör att det kan bli svårt att
räcka till.
Att bygga upp tillit till barnen och få ta del av både
gråt och skratt hör till det hon värdesätter mest i jobbet.
Så går hon till läshörnan, tar fram en bok, och några av barnen sätter sig nära och lyssnar på berättelsen.

”Det handlar om
omsorg, barnomsorg,
men även om att
utmana och stötta
barnen.”

