Kort om Elin Gustafsson!
Ålder: 29
Utbildning: Webbutveckling
Favoritfärg: Roströd
Favoritspel: Mario Kart
Om jag var en superhjälte skulle jag vara: Groot (Guardians of the Galaxy)
Varför valde du att läsa just Webbutveckling? Och varför just IT-Högskolan?
Jag valde att läsa till webbutvecklare för att jag vill arbeta i en kreativ miljö. Jag har tidigare
studerat grafisk design och fick senare upp ögonen för programmering. Att studera till
webbutvecklare kändes därför som en perfekt kombination.
Jag visst att det var inom IT jag vill studera så valet av vart jag ville studera föll därför ganska
snabbt på IT-högskolan. Det kännes självklart att studera på en skola som specialiserat sig på IT
och har nära samarbete med branschen.

Vad intresserar dig mest inom Webbutveckling?
Jag gillar kombinationen av programmering och design. Att skapa snygga responsiva
webbplatser och sätta sig in i ett användarperspektiv är nog det som fått mig att intressera mig
för webbutveckling från första början. Efter en termins studier har jag fått en bredare syn av vad
webbutvecklaryrket innebär och innefattar.

Hur tycker du att det är att plugga på IT-Högskolan?
Jag trivs jättebra på IT-Högskolan. Min utbildning till webbutvecklare stämmer överens med
mina förväntningar. Jag har redan efter en termin lärt mig väldigt mycket, vilket känns
jätteroligt.

Vad gjorde du innan du började din utbildning?
Efter att studerat grafisk design och senare även kulturvetenskap började jag jobba på Alfons
Åbergs Kulturhus. För ungefär ett år sedan började jag fundera på om jag skulle börja plugg
igen. När jag väl bestämt mig föll valet på webbutvecklare och IT-högskolan.

Vad gör du om 5 år?
Det är en svår fråga, men jag skulle gissa att jag tro jag att fortfarande bor kvar i Göteborg och
jobbar som webbutvecklare, eller i alla fall på något sätt inom IT-branschen.

Snabb pulsmätning på Elin! Vad föredrar du!?
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