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Lektionens innehåll

• Kahoot! med studietermer

• Det muntliga provet

• Påståenden om jobb

• Småprat 2 min.

• Arbetsintervju med Zlatan

• Arbetsintervjufrågor parvis
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Kahoot! Med studietermer

- Kahoot.it 

- Mata in game pin
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Det muntliga provet
1) Består av två delar: presentationsdelen och

diskussionsdelen.

2) Det finns 3 olika sätt att avlägga det muntliga provet:

• Presentationen och diskussionen på video

• Presentationen och diskussionen på Zoom med läraren

• Presentationen och diskussionen live i Otnäs i en mini grupp

3) Här finns mera information: 

https://prezi.com/p/edit/esc_s70a6kwr/

4) Anmäl dig till provet:

https://docs.google.com/document/d/13gGm6hJKAehX6INFh

3_5iJzzBMDWeRWmPC7iJPdMiuA/edit?usp=sharing
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Småpratsövning: Nästa vecka har jag 
planerat att... 

- Arbeta i en grupp på 3 personer.

- Berätta i 2 minuter för två kompisar så att du börjar med den 

här meningen.

- Alla i gruppen deltar i diskussionen. Alla i gruppen berättar i 

2 minuter och allas berättelse kommenteras.
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Diskutera: Påståenden om jobb 1/2

1) Det är viktigt att ha ett jobb där man har mycket kontakter 

med andra människor.

2) Om jag vann eller ärvde en massa pengar, skulle jag sluta 

jobba.

3) Det är lönen som motiverar till bättre arbetsprestationer.

4) Jag arbetar hellre i en stor organisation än i en liten.

5) Det skulle vara fint om jag kunde distansarbeta två-tre dagar 

i veckan.
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Diskutera: Påståenden om jobb 2/2

6) Det finns inga mansjobb eller kvinnojobb.

7) Jag skulle ta emot ett jobb med lägre lön om jobbet 

verkligen intresserade mig.

8) Det är omöjligt att göra karriär och samtidigt ha ett

harmoniskt familjeliv.

9) Alla borde ha rätt till deltidsjobb.

10) Jag skulle när som helst kunna tänka mig att jobba 

utomlands ett par år.
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Arbetsintervju med Zlatan 

1)   Tänk på positiva och negativa sidor av arbetsintervjun.

2)   Var intervjufrågorna relevanta?

3)   Hur svarade sökanden på frågorna?

4)   Var sökanden bra förberedd för intervjun?

5)   Får man erkänna att man är nervös i arbetsintervjun?

6)   Hurdan bild fick man av sökanden? Använd adjektiv.

7)   Vem skulle du anställa?

(videorna finns på MyCourses under rubriken Repetion -> 

Arbete) 
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Gemensamma arbetsintervjufrågor

Vi skriver våra gemensamma arbetsintervju frågor till Google 

Drive:

https://docs.google.com/document/d/1bWRpQ4LbYisL0zaO6Lqp

4v_UeR_KxA2pjb5cZPY7mLw/edit?usp=sharing
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Hemuppgifter

1) Leta efter 2 intressanta arbetsannonser inom din bransch på 

svenska och ta med den på lektionen

- Du kan hitta lediga jobb t.ex. på 
https://www.arbetsformedlingen.se/Tjanster/Arbetssokande/Plats
banken/

- Var förberedd att kort berätta om jobben i en liten grupp

2) Repetera ord om Företag med Quizlet

https://quizlet.com/_7eqtfd?x=1jqt&i=1z2uvh

3) Kom ihåg att lämna in e-postuppgiften!
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