Bergström John Peter
Jag föddes 1964 i Helsingfors och min familj flyttade till Mariehamn 1969.
Efter gymnasiet studerade jag tre år på Svenska Konstskolan i Nykarleby och sedan ytterligare 5 år på
Konstfackskolan i Sverige, där jag något försenat tog min magistersexamen i grafisk design och illustration
hösten 2004.
Efter studierna jobbade jag i nästan 10 år på Maridea Reklambyrå i Mariehamn som grafisk formgivare och
art director och fyra år på Posten på Ålands marknadsavdelning bland annat med ansvar för utformningen
av filateliavdelningens produkter och marknadsföringsmateral. Jag var också webmaster för Postens
websajt.
Hösten 2002 började jag arbeta som lärare i grafisk kommunikation på mediaprogrammet, först vid Ålands
yrkesskola och från hösten 2011 i det ombildade Ålands yrkesgymnasium. Mitt arbete har något förenklat
gått ut på att lära de studerande tillverka trycksaker och hemsidor. Detta innebär att undervisningen i stort
sett skett med hjälp av datorer. Undervisningen i programhantering har huvudsakligen bedrivits i Adobe
Creative Suite. Dessutom har bland annat grafisk teori, illustration, expo samt bild och form ingått i
undervisningen.
Under perioden 2008-2013 har jag varit programföreståndare på mediaprogrammet. I arbetet har ingått
övergripande ansvar för pedagogisk utveckling, planering, administration samt budgetansvar.
Sedan år 2000 har jag drivit min egen firma Peter Bergström Design med inriktning främst på illustration
och trycksaksframställning.
Hösten 2005 började jag studera pedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm . Hösten 2008 flyttade jag över
mina studier till Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten i Vasa, där jag tog yrkeslärarexamen i december
2010.
Jag har goda kunskaper i engelska och något bristfälliga i finska och tyska.
Jag är gift och har två vuxna söner och vi bor sedan 1992 i Finström, Västanträsk.
SKOLOR:
Svenska Konstskolan i Nykarleby 3 år, 1983-86
Konstfack i Stockholm, institutionen för Grafisk design & Illustration 5 år, 1987-93
Lärarhögskolan i Stockholm, distanskurs i yrkespedagogik (37,5p), 2005-07
Åbo Akademi/pedagogiska fakulteten i Vasa, distanskurs i yrkespedagogik (60p), 2008-10
EXAMEN:
Magistersexamen i Grafisk design & Illustration (MFA), 2004
Yrkeslärarexamen, 2010
JOBB:
Tallbacken barn- och mödrahem, Mariehamns stad, 1986-87, skötare
CGM-Marketing, 1988, AD-assistent
Maridea Reklambyrå, 1989-98, grafisk formgivare och illustratör, AD
Posten på Åland, 1998-2002, grafisk formgivare och marknadsförare
Ålands yrkesskola/Ålands yrkesgymnasium, media- och kommunikationsprogrammet, 2002-2013,
lärare i grafisk kommunikation, programföreståndare 2008-2013
Ålands Folkhögskola, 2013-, lärare i grafisk design och IKT

