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Lektionens innehåll

1) Kurspraxis och tidtabell

2) Mål och plan

3) Intervjua din kompis

4) Studier

5) Intervjua din kompis

6) Vad har vi gemensamt?

7) Hövlighetsfraser

8) Presentationsuppgift



Tidtabell 8.9-16.10.2020

• Tisdagar kl. 9-11.30 på Zoom

• Fredagar kl. 10-11.30 på Zoom

• Skriftligt prov på Zoom 16.10 kl. 10-12

• Muntliga presentationer 7.- 9.10
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Toteutus, työmuodot ja arvostelu-
perusteet

1. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen

2. Opiskelijan valmistautuminen lähitunteihin

3. Suulliset ja kirjalliset harjoitukset

4. Kirjallinen tentti 50 % arvosanasta – HT (hyvät tiedot) / TT (tyydyttävät

tiedot)

5. Suullinen kuulustelu 50% arvosanasta – HT (hyvät tiedot) / TT 

(tyydyttävät tiedot)

Kurssin arvosteluasteikko: 0-5
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Bedömning

Vad betyder TT och HT?

TT: Kan kommunicera i vardagliga situationer och skriva enkla, 

sammanhängande texter som är av personligt intresse.

HT: Mer specialiserade kunskaper. Kan tala ledigt och spontant, 

också om det egna fackområdet. Kan skriva klar och detaljerad text

inom det egna fackområdet.
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Skriftligt prov & muntligt prov

- Skriftligt prov i MyCourses:

- En e-post (cirka 50-80 ord)

- En uppsats om eget område (cirka 150-200)

- Muntligt prov: 

- En presentation om eget område (6-8 min.)

- En gemensam diskussion efter presentationen (6-8 min.)
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Kursens tidtabell
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Kursens uppgifter

• Muntlig Presentationsuppgift (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)

• Skriftlig Portfölj (samlas och sammanfattas under kursens gång) 

(DL 13.10)

• Muntlig Första versionen av muntlig presentation (DL 6.10)

• Muntlig Muntliga grupparbeten (DL meddelas senare)
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Teman

1) Studier

2) Arbetsliv

3) Företag och personal

4) Handel och ekonomi

5) Reklam och marknadsföring
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Mål och plan

https://forms.gle/cTQ4wN8JFSEL9Cth9
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Studierna – Nyttiga ord och uttryck

- Jag studerar på / vid Aalto-universitetet.

- Jag studerar på Handelshögskolan.

- Jag studerar på institutionen för...

• ledarskap

• redovisning

• marknadsföring 

• finansiering

• nationalekonomi 

• informations- och serviceekonomi.
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Intervjua din kompis!

1) Vem är du?

2) Hur gammal är du?

3) Varifrån kommer du? 

4) Vad studerar du?

5) Varför valde du att studera ekonomi?

6) Vem är din idol i företagsvärlden?

7) Hurdana förväntningar har du för framtiden?

8) Vad vill du lära dig under kursen?
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Grupparbete: Vad har vi gemensamt? 
3-4 studerande

1) Försök hitta 7 personliga saker som bara ni har/kan osv.

2) Försök hitta 7 gemensamma saker

(får inte vara: studerande, människor, kvinnor, män osv.) 

3) Presentera för gruppen: 

• vad ni heter

• två saker som bara du har/kan/har besökt

• två saker som ni har gemensamt
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Hövlighetsfraser 
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Presentationsuppgift

1. Gör en presentation om dig själv på Powerpoint (du ser 

lärarens presentation på MyCourses)

2. Berätta först vad du heter och vad du studerar.

3. Välj sedan 3 bilder från din mobil och presentera dig själv 

med hjälp av bilderna.

4. Banda in korta audion till dina Powerpoint-sidor.

(Insert → Audio → Record audio)

5. Lämna in din presentation på diskussionsforumet
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Hemuppgifter

- Förbered dig att kort berätta om dina studier på svenska

med hjälp av länkarna på MyCourses och Thing link:     

https://www.thinglink.com/video/1128991160497340418

- Lämna in din presentationsuppgift på diskussionsforumet
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