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Lektionens innehåll

1) Produktpresentationer i små grupper

2) Instruktioner till det skriftliga provet

3) Självständig repetition

9.10.2020

2



Kursens uppgifter

• Muntlig Presentationspowerpoint (DL 11.9)

• Skriftlig Skrivuppgift 1: Att skriva e-post (DL 15.9)  

• Muntlig Recright (DL 22.9)

• Skriftlig Skrivuppgift 2: Argumenterande text / Att tolka ett diagram

(DL 25.9 + andra versionen av texten 2.10 på lektionen)

• Muntlig Första versioner av muntliga presentationer (DL 6.10)

• Skriftlig Portfölj (samlas och sammanfattas under kursens gång) (DL 

13.10)
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Produktpresentationer
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Produktbeskrivning

1) Gör en produktbeskrivning. Du kan till 
exempel skriva om följande saker:

1) Hurdan är produkten/appen/tjänsten? 
Beskriv.

2) För vem är produkten/appen/tjänsten
avsedd? Målgruppen?

3) Hur fungerar produkten? Skriv
instruktioner.

4) Vilka fördelar och nackdelar har 
produkten?

5) Varför borde man skaffa en sådan
produkt?

2) Lär dig att berätta om produkten och

presentera produkten för “kunderna”.
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Det skriftliga provet
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Det skriftliga provet 16.10 kl. 10-12

https://mycourses.aalto.fi/mod/quiz/view.php?id=638165

Vastaa yhteen sähköpostitehtävään (noin 50-70 sanaa) 

ja yhteen pidempään kirjoitustehtävään (noin 150-200 sanaa). Aikaa 

2 h.

Klikkaamalla kokeen auki sitoudut tekemään kokeen itsenäisesti 

ilman muiden apua. Kokeessa on lupa käyttää sanakirjoja ja teknisiä 

apuvälineitä. Google- kääntäjän tai muun käännösohjelman käyttö ei 

ole sallittua. Myös tekstin kopioiminen suoraan toisesta lähteestä on 

kielletty ja katsotaan vilpiksi.

https://mycourses.aalto.fi/mod/quiz/view.php?id=638165


Självständig
repetition
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De väsentliga orden på kursen

Företa anställd/anställda

Fördelar och nackdelar

Egenskaper

Bestå av

Arbetsgivare

Arbetstagare

Arbetsintervju

Presentation

inkomstflöde

Åsikt

Marknadsföring

Avlägga (=suorittaa)

Apparat 

Maskin

Ekonomi

Hållbar utveckling

Spelteori

miljö
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Alias med kursens termer

Det är samma sak som...

En synonym till...

Det är något som...

Motsatsen till...

Det är ett ställe där man...

Till exempel X och Y är sådana.

Det här behöver man när...

Inte X, utan...
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Repetition

1) Gå igenom dina skriftliga uppgifter + feedback

2) Gå igenom ordlistorna: studierna, arbetsrelaterade

ord, ämnesspecifika ord -

https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=29452

&section=3

3) Gå igenom grammatik:

1) Soft Svenska: https://softsvenska.aalto.fi/tehtavat/
(gramma + också annat nyttigt)

2) https://sites.google.com/view/papegojan/framsidan

4) Gör uppgiften Att komma ihåg i det skriftliga provet
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Portfölj

Kom ihåg att lämna in din portfölj senast 13.10!
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Feedback på kursen

https://www.webropolsurveys.com/S/A6A3B895177EA5AB.par
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Tack för kursen och lycka till 
med proven!
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