Kort om Jerry Johansson!
Utbildare på ITHS Göteborg

Favoritgodis: Gott & Blandat
Drömresemål: San Francisco
Favoritapp: Spotify

Vad är din roll på IT-Högskolan?
Lärare i bl a Databaser, Webbutveckling och Agil utveckling.
Hur tycker du att det är att undervisa på IT-Högskolan?
Undervisning har länge varit en naturlig del för mig, parallellt med mitt eget arbete
inom webbutveckling, programmering och musik. Genom att lära ut fördjupar jag
också mina egna kunskaper och får tänka lite annorlunda än vad jag hade gjort om
jag bara hade arbetat själv. Att undervisa på IT-Högskolan är både roligt och
utvecklande då det ställs både krav på kunskap inom området och att man behöver
lära ut på ett sätt som passar de studerande. Jag gillar också variationen av olika
bakgrunder bland de som läser YH-utbildning, vilket gör det alltid lika trevligt att träffa
nya klasser och studenter!
Berätta om din egen IT-bakgrund?
Jag började med webbutveckling och programmering för ca 20 år sedan, då bl a
därför att jag ville bli mer självgående med den digitala delen när jag arbetade med
min musik. Förutsättningarna att arbeta med webbutveckling var annorlunda då, en
del likheter finns men sättet att arbeta har förändrats ganska mycket. Programmering
var roligare och passade mig mycket bättre än vad jag först trodde. Jag började
arbeta i flera större projekt i mitt eget företag, jag var bl a med och startade upp
Bokbörsen (där privatpersoner och antikvariat säljer böcker, skivor och film).
Vad gör du om 5 år?
Det känns som det fortfarande skulle kunna vara lika roligt och utvecklande att arbeta
med programmering och undervisning om fem år. Jag delar också min tid som nu
med att arbeta med musik, jag fortsätter att utveckla mitt skivbolag, samt skriver och
ger ut ny musik.
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