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Lektionens innehåll

• Mål och plan

• Presentera dig själv för 3 människor

• Att uttrycka sin åsikt

• Småprat 1 min.

• Berätta om dina studier

• Att vara studerande

• Att skriva e-post och att svara på e-post

• Företagspresentation
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Mål och plan

Vi går igenom svaren på:

https://forms.gle/cTQ4wN8JFSEL9Cth9
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Presentera dig själv

- Presentera dig själv för 3 människor

- Berätta om din Powerpoint

- Berätta minst:

- vad du heter

- vad du studerar

- om 3 bilder som du har på din mobil

- Trevligt att träffas! / Trevligt!
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Quizlet: Att uttrycka din sin åsikt -
https://quizlet.com/_7jjt3h?x=1jqt&i=1z2uvh
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Småpratsövning: Berätta och diskutera

- Arbeta i en grupp på 3 personer. 

- Ni får inte ha någonting annat på bordet än en telefon som tar 

tid.

- Att hålla en presentation kräver övning, övning, övning. 

Därför har du nu en fin möjlighet att träna tillsammans med 

hjälp av dina kurskompisar. Träna på att berätta och beskriva 

samt att diskutera temat. 

- Det är viktigt att också träna på att lyssna, så ställ undan 

telefonerna, datorerna och dylika ting och koncentrera dig på 

att lyssna på den som talar.

Tips: http://xn--lxhjlp-buad.nu/guider/skriva-och-halla-tal/
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Småpratsövning: Efter gymnasiet...

- Berätta i en minut för två kompisar så att du börjar med den 

här frasen. 

- När du talat färdigt är det dags för reaktioner: de 

som lyssnade reagerar genom att kommentera något kort och 

genom att ställa frågor i en minut.

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

minut och allas berättelse kommenteras.
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Berätta om dina studier för en liten
grupp på 3-4 studerande
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Att vara studerande – diskutera!

1. Vad studerar du och var? (institution, studieprogram, 

huvudämne, biämne) 

2. Varför har du valt just Aalto? Vilka andra alternativ finns det? 

3. Vad vill du jobba med i framtiden? 

4. Är du aktiv i organisationer? 

5. Hur bor du och vad kostar det?

6. Hur tar du dig till universitetet? Hur mycket tid tar det och vad 

kostar det?

7. Behöver du jobba för att klara dig? Hur många timmar i 

veckan? Hur påverkar det studierna? Vilken nytta har du av 

att jobba med tanke på studierna och egen bransch? 
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Att skriva e-post

- Det finns instruktioner på MyCourses om hur man skriver en 

e-post.

- Svara på en e-post som finns på MyCourses. Skriv cirka 50-80 

ord och lämna in senast 15.9.
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Hemuppgifter

1) Lär dig studietermer (Quizlet, ordlista, Thing link)

→ om du vill, kan du göra övningar som finns på MyCourses

under rubriken Repetition → Vi kommer att spela Kahoot! med 

orden

2) Lämna in din e-post 
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