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Lektionens innehåll

1) Ge tips

2) Kursens uppgifter + Portfölj

3) Berätta om din arbetsannons

4) Quizlet live med arbetsrelaterade ord

5) Våra gemensamma arbetsintervjufrågor

6) Sifferuttryck

7) Företagspresentationer
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Uppvärmning: Ge tips!

https://wordwall.net/fi/resource/1647133
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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)

• Muntlig Första versioner av muntliga presentationer (DL 6.10)

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

13.10)

• Muntlig Muntliga grupparbeten (DL meddelas senare)
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Portfölj

1) Skriv tre (3) texter på ca. 50 ord. 

2) Välj några av följande:  

- Vi läser ämnesrelaterade artiklar som ni sammanfattar med egna ord.

- Vi lyssnar på poddar och videor och skriver en sammanfattning med egna 

ord.

3) Portföljen bearbetas hemma och de olika texterna samlas i portföljen. 

4) Portföljen ska vara MAX en 1 A4 lång. (ange länkarna till artiklarna eller 

poddarna)

5) Sammanlagt skriver du ca 150-200 ord.
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Berätta om dina arbetsannonser

1) Berätta om dina arbetsannonser för en liten grupp –

diskutera och kommentera!

2) Beskriv en människa som skulle vara perfekt för jobbet
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Quizlet live med arbetsrelaterade ord

https://quizlet.com/_7703k1?x=1jqt&i=1z2uvh
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Arbetsintervju – våra gemensamma 
arbetsintervjufrågor

1) Använd 5 minuter för att förbereda er. Välj 10 viktiga 

arbetsintervjufrågor och förbered er för att svara på frågorna 

på det bästa möjliga sättet

2) Ta roller som arbetstagare och arbetsgivare och gå igenom 

arbetsintervjun 

3) Byt roller

5)   Byt par
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Nyttiga fraser i en arbetsintervju

- Jag har jobbat som…

- Jag söker det här jobbet eftersom…

- Som person är jag glad / flitig / pålitlig / noggrann / innovativ / social / 

initiativrik…

- Jag anser /tycker att det viktigaste på jobbet är lön / arbetskamrater / 

flexibilitet / varierande och intressanta arbetsuppgifter…

- Om 5 år vill jag jobba på ett företag inom…

- Jag är bra på…. 

- Jag är kompetent för det här jobbet och…

- Jag kan börja om en vecka / månad.
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Sifferuttryck - Diskutera! 
1. När är du född? 

2. Vilket datum är det idag? 

3. När har din mamma födelsedag? 

4. När började du studera på Aalto-universitetet?  

5. Vilken tid vaknade du i morse? 

6. Hur har mataffären nära dig öppet? 

7. Hur mycket är klockan nu? 

8. Vad har du för telefonnummer? 

9. Hur mycket kostar en vanlig lunch här? 

10. Hur många studiepoäng har du nu? 

18.9.2020

10



Sifferuttryck – Säg på svenska

a. 65-73 kg 

b. 3-4 mg 

c. 2,9 miljoonaa

d. 174 cm 

e. 2-3 cm 

f. 90 senttiä

g. 51,7 kg 

h. 59 % 

i. 29,80 euro

j. 125 minuuttia

k. 20 x 30 cm 

l. 38,2 ◦ C 

m. ½ dl 

n. 25 m2 asunto
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Företagspresentation
1) Välj ett företag.

2) Ta reda på fakta, t.ex. genom att läsa på företagets webbplats.

3) Gör en Powerpoint om företaget (cirka 4-5 dior).

4)   Ni kan svara på följande frågor eller välja själv vad ni vill berätta om företaget: 

• När grundades det? 

• Vad är företagsidén? 

• Hur många jobbar där? Vilka olika avdelningar finns det? 

• Vilka är deras kunder? 

• Hur stor är omsättningen? 

• Var finns huvudkontoret och i vilka städer/länder verkar de? 

• Vad är just nu aktuellt där? 

• Vad finns det för framtidsplaner?

• Finns företaget på sociala medier, och i så fall vilka? På vilket sätt är de aktiva på sociala 

medier?

5)   Presentera företaget för gruppen.
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Hemuppgifter

- Svara på intervjufrågorna i Recright (länken finns i din e-post)

- Sök information för företagspresentationen

Grupp 1: Aino, Annika, Edward, Elli, Emilia

Grupp 2: Jussi, Nuutti, Pinja L, Roope, Veera

Grupp 3: Leeni, Pinja P, Sofia T, Vilma

Grupp 4: Otto, Santeri, Sofia S, Tiia

Grupp 5: Jenna, Mikko, Santtu, Teemu H

Grupp 6: de 3 som inte var på plats – Santeri, Niko, Olli
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