
Datavetenskap 

Gratulerar och välkommen till din studieplats på Datavetenskap vid ÅA 

Här hittar du lite information på dina tutorer, som troligen på grund av Corona har spenderat lika 

mycket tid på ÅA:s campus som du! 

 

Ben Hägglund 

Ben heter jag, och jag börjar nu på mitt andra år vid 

informationsteknologin på Åbo Akademi. Jag kommer från 

Vasa, och flyttade till Åbo förra året. På min fritid så är jag en 

skidlärare i Vuokatti och söker efter min lång borttappade 

motivation. I mina studier, gillar jag att studera från distans 

så att jag inte behöver sätta desto mera tid på att se 

representerbar ut, och kan med gott samvete vakna klockan 

3 på dagen utan att missa en lektion.  

Jag var själv ganska så osäker över vad jag skulle studera, och 

valde informationsteknologi för jag visste att det var ett 

säkert val inför framtiden. Så om du är osäker över dit val för 

att du inte kodat tidigare så behöver du inte vara för jag varit 

i samma båt och klarat mig. 

Det bästa vid vår studiegemenskap är att oberoende om du 

är en gammal veterankodare eller en nybörjare som jag, så 

kommer du garanterat att hitta din plats i vår 

studiegemenskap. 

Om ni har några frågor inför början av ert nya studieliv så kan ni nå mig antingen genom min e-post:  

ben.hagglund@abo.fi eller via WhatsApp: 0456044775. 

 

 

 

 

 

 

mailto:ben.hagglund@abo.fi


Tommy Kauppinen 

Hellou! Jag heter Tommy och kommer från Vanda. Jag har studerat 

datavetenskap i ett år och kommer vara en av era tre tutorer nu på 

hösten. Studielivet har varit extremt givande och tack vare goda 

studiekompisar har man orkat trots att allt varit på distans. 

Det kan kännas spännande att börja med universitetsstudier och det 

kommer att vara tungt ibland. Därför uppmuntrar jag var och en av 

er att vara aktiv på gulisveckan i höst, eftersom studiekamraterna 

kommer att vara en av era viktigaste resurser för att orka med 

studierna! 

Det bästa tipset jag kan ge er inför hösten, är att försöka vara så 

extroverta ni kan och att inte vara för stränga mot er själva gällande 

era studieprestationer, vi är alla bara människor. 

Ifall ni har frågor, ingen skillnad vad det gäller, kan ni kontakta mig 

via epost eller whatsapp, det är därför vi finns! 

tommy.kauppinen@abo.fi 

0509190059 

Cris Löfman 

 

Hej! jag heter Cris och börjar mitt andra studieår nu på hösten. Jag är 

en 20 åring åbobo och började studera datavetenskap lite av slump. 

Jag märkte ändå ganska snart att jag tycker väldigt mycket om ämnet 

och jag hoppas att ni också kommer att trivas med era studier. Ni kan 

kontakta mig via email (cris.lofman@abo.fi) eller t.ex. via whatsapp 

(044 2769331) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vi rekommenderar att ni skaffar ett studiekort eller FRANK applikationen, för att börja spara pengar på en billig 

lunch. Kom ihåg: varje penning sparad på studielunch, är en till penning att sätta på vuxen studiedryck       


